
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА СОМБОРА 

 
Број 9.                                                  Сомбор, 12.06.2014. године                                         Година VII 
 

 

 73. На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број 129/2007), члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/2013-испр. и 108/2013) и члана 24. Статута Града 
Сомбор („Службени лист Града Сомбор“ бр. 2/08  6/13), а на предлог Градског већа, Скупштинa 
града Сомборa је, на 19. седници одржаној дана 12.06.2014. године, донела 
 

О Д Л У К У 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СОМБОРА 

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 
 

ОПШТИ  ДЕО 
 

Члан 1 
 Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у завршном 
рачуну буџета града Сомбор у 2013. години износе у динарима: 
 
  I Укупно остварени текући приходи и примања 
     и пренета средства                                                                       2.421.981.307           
     

II Укупно извршени текући расходи и издаци                       2.189.241.403 
 

III Разлика укупних примања и укупних издатака                         232.739.904 
  ( I – II )          
 

Члан 2 
 У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. утврђени су: 

1 Укупно остварени текући приходи и примања  
остварена по основу продаје нефинансијске 
имовине 

 
2.152.800.303 

 
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за 

набавку нефинансијске имовине 
2.141.136.549 

3 Буџетски суфицит (ред. бр. 1 -  ред. бр.2) 11.663.754 
4. Коригован вишак прихода – буџетски суфицит 

(увећан за укључивање дела нераспоређеног  
вишка прихода из претходне године који се 
користио за покриће расхода текуће године и 
средства амортизације и наменски опредељеног  
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година 
која су се користила за покриће издатака за 
набавку нефинансијске имовине, као и умањен за 
укључивање издатака коришћених средстава 
текућих прихода за отплату главнице, по 
кредитима из претходних година) 

98.350.321 

  
 Приказано у ставу 1 овог члана представља извод из Обрасца 2. 
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Члан 3. 
 Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су: 

 
О П И С  

 
ЕКОН.  

КЛАСИФИКАЦ. 
УКУПНА СРЕДСТВА 

БУЏЕТА 
 I УКУПНА СРЕДСТВА (II + III) 3+7+8+9 2.421.981.307 
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2 + 3) 7+8+9 2.154.294.502 
1. Текући приходи 7 2.148.162.468 
Од којих су 1.1 камате  7411 23.657.305 
2. Примања од продаје нефинанс. 
    имовине 

8 4.637.835 

3. Примања од задуживања и 
   продаје финансијске имовине 

 
9 

1.494.199 

3.1. Примања од продаје финансијске 
имовине 

 
92 

1.494.199 

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 267.686.805 
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 2.189.241.403 
4.    Текући расходи 4 1.981.538.459 
 Од којих су 4.1 отплата камата 44 13.960.495 
5. Издаци за нефинансијску имовину  

5 159.598.090 
6. Издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине 

 
6 

48.104.854 

6.1 Набавка финансијске имовине  62 30.017 
V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС 
УКУПНИ ИЗДАЦИ 

(3+7+8+9) - 
( 4+5+6) 

232.739.904 

VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2) – 
(4+5) 

 
(7+8)-(4+5) 

11.663.754 

VII ПРИМАРНИ – СУФИЦИТ 
(Укупни приходи умањени за 
наплаћене камате минус укупни 
расходи за плаћене камате(VI–(1.1-4.1) 

 
(7-7411+8)- 

(4-44+5) 
 
 
 

     
                         1.966.944 

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ – 
СУФИЦИТ 
(VI + 3.1-6.1) 

 
(7+8)-(4+5) + (92-

62) 

13.127.936 

 
Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања 

остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и 
издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од  11.663.754 динара. 

Примарни суфицит, коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа 
наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од  1.966.944 динара. 

Укупан фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику између примања 
по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих 
кредита и набавке финансијске имовине, утврђен је у износу од  13.127.936 динара. 
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Члан 4. 
Остварени вишак прихода–буџетски суфицит, као разлика између укупних средстава и 

укупних издатака, из члана 1 ове Одлуке, у износу од 232.739.904 динара преноси се у наредну 
годину и састоји се из: 
 -дела вишка прихода-буџетског суфицита од 228.981.050 динара који је наменски 
опредељен  
 -дела нераспоређеног вишка прихода-буџетског суфицита у износу од 2.264.655 динара  
 -пренета неутрошена средства од приватизације у износу  од 1.494.199 динара 

 
Члан 5. 

 У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. 
децембра 2013. године (Образац 3), утврђена су укупнa примања у износу од 6.132.034 дин. и 
укупни издаци од 207.702.944 дин.  
             

Члан 6. 
 У извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2013. године 
(Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од 2.154.294.502 динара, укупни 
новчани одливи у износу од 2.189.241.403 динара и салдо готовине на крају године у износу од  
232.739.904 динара. 
 

Члан 7. 
 У извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2013. године 
(Образац 5) утврђена је укупна разлика у износу од 34.946.901  динара, између укупних прихода и 
примања у износу од 2.154.294.502 динара и укупних расхода и издатака у износу од 2.189.241.403 
динара по нивоима финансирања из Републике, Аутономне Покрајине, општине-града, донација и 
осталих извора.  
 

Члан 8. 
 У Билансу стања на дан 31. децембра 2013. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у 
износу од 7.303.943 хиљ.динара и укупна пасива у истом  износу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Странa  358                                Службени лист Града Сомбора                        Број 9 - 12.06.2014. 

 

П О С Е Б А Н    Д Е О 
 

Члан  9. 
      

                     Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској 
класификацији износе у динарима:  
   

ПРИХОДИ   
         

Р. 
бр. Конто ВРСТА ПРИХОДА 

РЕБАЛАНС 
БУЏЕТ  

2013. 

Извршење 
јануар-

децембар 
% 

I   ПРЕНЕТА СЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 267.686.806 267.686.806 100,00 

II   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 2.364.679.746 2.154.294.501 91,10 

1 711 ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 
ДОБИТКЕ       

  71111 Порез на зараде 970.051.552 857.393.752 88,39 
  71112 Порез на приходе од самосталне делатности 38.000.000 39.635.009 104,30 
  71114 Порез на приходе од имовине (осим пореза на земљиште) 36.500.000 29.886.778 81,88 
  711147 Порез на земљиште 20.000.000 15.689.823 78,45 
  71119 Порез на друге приходе 80.000.000 89.092.392 111,37 
                                                             УКУПНО  1.144.551.552 1.031.697.754 90,14 
2 713 ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ       
  71312 Порез на имовину  119.000.000 109.594.188 92,10 
  71331 Порез на наслеђе и поклон 4.200.000 3.187.432 75,89 
  71342 Порез на капиталне трансакције 71.000.000 58.796.212 82,81 
                                                              УКУПНО  194.200.000 171.577.832 88,35 
3 714 ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ       
  714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 2.000.000 1.592.189 79,61 
  714513 Koмунална такса за држање моторних друмских возила 47.000.000 29.520.192 62,81 

  714514 
Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна 
возила 16.000.000 -8.083 -0,05 

  714552 Боравишна такса 2.600.000 1.679.616 64,60 

  7145 
Општинска  и градска накнада - накнада животне средине, 
накнада за загађивање животне средине 12.000.000 7.270.913 60,59 

                                                             УКУПНО  79.600.000 40.054.827 50,32 
4 716 КОМУНАЛНА ТАКСА НА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ       
  716111 Комунална такса на истицање фирме 27.000.000 31.681.121 117,34 
                                                             УКУПНО  27.000.000 31.681.121 117,34 
5 733 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ       

  733148 
Текући ненаменски трансфери од других нивоа власти у корист 
нивоа града 400.000.000 384.521.700 96,13 

  733146 Текући наменски трансфери из буџета АПВ 11.554.435 46.770.891 404,79 
                                                              УКУПНО  411.554.435 431.292.591 104,80 
6 741 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ       
  741141 Камата на средства буџета града 26.000.000 23.657.305 90,99 
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  741522 
Приходи од издавања у закуп државног пољопривредног 
земљишта 135.000.000 140.807.426 104,30 

  741531 Комунална такса за коришћење простора 6.500.000 4.581.832 70,49 
  741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 143.000.000 135.332.479 94,64 
                                                             УКУПНО  310.500.000 304.379.042 98,03 
7 742 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА       

  74214 
Приходи од продаје добара и услуга (од продаје и закупа 
објеката) 40.000.000 34.373.718 85,93 

  742241 Градске административне таксе 1.100.000 775.291 70,48 
  742253 Накнада за уређење ГЗ 40.000.000 28.239.135 70,60 
                                                             УКУПНО  81.100.000 63.388.144 78,16 
8 743 ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ       
  74332 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 5.000.000 12.335.960 246,72 

  74334 
Приходи од новч.и мандатних казни за прекрш.у корист нивоа 
града 2.500.000 3.013.800 120,55 

    УКУПНО 7.500.000 15.349.760 204,66 
9 745 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ        
  745141 Остали приходи у корист нивоа града 70.526.448 35.943.945 50,97 
  745143 Део добити ЈП према Одлуци УО ЈП у корист нивоа градова 5.000.000 1.236.733 24,73 
                                                             УКУПНО  75.526.448 37.180.678 49,23 

10 770 
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 
РАСХОДА       

  772113 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне 
године 4.000.000 1.913.407 47,84 

                                                             УКУПНО  4.000.000 1.913.407 47,84 
11 812 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ       
  812141 Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова 500.000 200.000 40,00 
                                                             УКУПНО  500.000 200.000 40,00 

12 811 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ       
  811141 Примање од продаје непокретности у корист нивоа градо 7.000.000 4.437.835 63,40 
                                                             УКУПНО  7.000.000 4.437.835 63,40 

13 921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНС.ИМОВИНЕ       
  921941 Примања од продаје дом.акцијa и ост.капит. у корист нивоа града 2.000.000 1.494.199 74,71 
    УКУПНО 2.000.000 1.494.199 74,71 

14 732 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА       
  732141 Текуће донације од међународних организација 19.647.311 19.647.311 100,00 
    УКУПНО 19.647.311 19.647.311 100,00 

    
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ БЕЗ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА  2.229.679.746 2.013.487.075 90,30 

    
ПРИХОДИ БУЏЕТА: 2.333.478.000 2.087.876.299 89,47 

  ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 267.686.806 267.686.806 100,00 

НАМЕНСКИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ: 11.554.435 46.770.891 404,79 

  ОСТАЛИ ПРИХОДИ 19.647.311 19.647.311 100,00 

    УКУПНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА: 2.632.366.552 2.421.981.307 92,01 
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БУЏЕТ ГРАДА СОМБОРА   

    

 ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- 
ДЕЦЕ,БАР 2013. ГОДИНЕ 

 

  

   у  000 динара 

КОНТО НАЗИВ КОНТА јануар-децембар % 
1 2 3 4 

411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ 455.281   
  Укупно 411 455.281 20,80 

412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 81.520   
  Укупно 412 81.520 3,72 

413 НАКНАДЕ У НАТУРИ 2.115   

  Укупно 413 2.115 0,10 
414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2.570   

  Укупно 414 2.570 0,12 
415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 21.454   

  Укупно 415 21.454 0,98 
416 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА  И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ 3.656   

  Укупно 416 3.656 0,17 
417 ОДБОРНИЧКИ ДОДАТАК 17.699   
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  Укупно 417 17.699 0,81 
421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 173.876   

  Укупно 421 173.876 7,94 
422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 7.939   

  Укупно 422 7.939 0,36 
423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 86.564   

  Укупно 423 86.564 3,95 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 215.856   
  Укупно 424 215.856 9,86 

425 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 219.925   
  Укупно 425 219.925 10,05 

426 МАТЕРИЈАЛ 35.838   
  Укупно 426 35.838 1,64 

441 ОТПЛАТА КАМАТА ДОМАЋИМ ПОСЛОВНИМ БАНКАМА 13.960   
  Укупно 441 13.960 0,64 

451 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИН. ПРЕДУЗ. И ОРГАНИЗ. 172.068   
  Укупно 451 172.068 7,86 

463 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 277.401   
  Укупно 463 277.401 12,67 

472 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА 82.497   
  Укупно 472 82.497 3,77 

481 ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 73.788   
  Укупно 481 73.788 3,37 

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ  8.762   
  Укупно 482 8.762 0,40 

483 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА  8.901   
  Укупно 483 8.901 0,41 

485 
НАКНАДА ШЕТЕ ЗА ПОВР. ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ 
ДРЖАВНИХ  ОРГАНА 19.866   

  Укупно 485 19.866 0,91 
499 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 0   

  Укупно 499 0 0,00 
511 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 130.212   

  Укупно 511 130.212 5,95 
512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 16.494   

  Укупно 512 16.494 0,75 
513 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 1.317   

  Укупно 513 1.317 0,06 
514 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА 3.300   

  Укупно 514 3.300 0,15 

515 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 846   
  Укупно 515 846 0,04 

541 ЗЕМЉИШТЕ 7.431   
  Укупно 541 7.431 0,34 

611 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ ПОСЛОВНИМ БАНКАМА 48.075   
  Укупно 611 48.075 2,20 
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621 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 30 0,00 
  Укупно 621 30   

  УКУПНO БУЏЕТСКИ РАСХОДИ 2.189.241 100,00 
 
 
 
         
         
 РАСХОДИ Члан 12. Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци износе: 
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ав
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П
оз

иц
иј

а 
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он
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ск

а 
кл

ас
иф

ик
ац

   БУЏЕТ - 2013. година 

Опис Буџет 2013. 

Извршење 
јануар - 
децембар 
2013 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ       

          ОРГАНИ ГРАДА       

I         
ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ 
ГРАДА       

  1 
11
0     

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ 
ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И 
ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ 
ПОСЛОВИ       

      1 411 Плате, додаци и накнаде запослених  2.355.000 2.341.926 99,44 

      2 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 425.000 419.203 98,64 

      3 416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи (комисије) 200.000 80.580 40,29 

      4 417 Одборнички додатак  17.850.000 17.698.960 99,15 
      5 421 Стални трошкови 275.000 266.844 97,03 
      6 422 Трошкови путовања   550.000 514.689 93,58 
      7 423 Услуге по уговору  3.875.000 3.738.238 96,47 
      7/1 423 Услуге по уговору - Трансфер АПВ 100.000 100.000 100,00 
      8 425 Текуће поправке и одржавање 200.000 199.454 99,73 
      9 426 Материјал 330.000 191.714 58,10 
      10 423 Услуге информисања 8.600.000 8.147.970 94,74 

      10/0   
* радио и тв преноси, штампани 
медији 1.600.000 1.148.000 71,75 

      10/1   
* информисање.националних мањина 
и штампани медији 3.000.000 2.999.970 100,00 

      10/2   

* услуге информисања јавности о 
актуелним дешавањима од значаја за 
живот грађана 4.000.000 4.000.000 100,00 

      11 512 Машине и опрема 150.000 92.744 61,83 

      12 621 

Набавка домаће финансијске имовине-
оснивачки капитал за ЈКП ''Простор'' 
Сомбор, ЈКП ''Зеленило'' Сомбор и ЈП 30.017 30.017 100,00 
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''Енергана'' Сомбор 

          Укупно за извор 01: 34.840.017 33.722.339 96,79 
          Извор финансирања 07: 100.000 100.000 100,00 
          Укупно за главу 1: 34.940.017 33.822.339 96,80 

II         
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНОГ 
ОРГАНА ВЛАСТИ       

  2 
11
0     

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ 
ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И 
ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ 
ПОСЛОВИ       

      13 411 Плате, додаци и накнаде запослених  17.600.000 16.498.253 93,74 

      14 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 3.192.000 2.953.188 92,52 

      15 416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  150.000 9.078 6,05 

      16 421 Стални трошкови 600.000 461.555 76,93 
      17 422 Трошкови путовања   1.157.000 953.952 82,45 
      18 423 Услуге по уговору 10.695.459 10.693.361 99,98 
      19 425 Текуће поправке и одржавање 200.000 176.790 88,40 
      20 426 Материјал 1.380.000 1.369.041 99,21 
      21 512 Машине и опрема од чега је за: 6.720.000 6.677.100 99,36 
      21/1         * отплата друге рате клизалишта 6.520.000 6.519.113 99,99 
          Укупно за функцију 110: 41.694.459 39.792.318 95,44 
          Укупно за главу 2: 41.694.459 39.792.318 95,44 

III         
ОДЕЉЕЊА И СЛУЖБЕ ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ       

  3 
11
0     

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ 
ОРГАНИ, ФИНАНСИЈСКИ И 
ФИСКАЛНИ ПОСЛОВИ И СПОЉНИ 
ПОСЛОВИ       

      22 411 Плате, додаци и накнаде запослених  168.290.303 168.014.739 99,84 

      23 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 30.200.349 30.074.234 99,58 

      24 413 Накнаде у натури 350.000 284.001 81,14 
      25 414 Социјална давања запосленима 4.500.000 1.461.525 32,48 
      26 415 Накнаде трошкова за запослене 15.440.000 15.391.963 99,69 

      27 416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  1.700.000 1.577.068 92,77 

      28 421 Стални трошкови 27.521.000 27.084.841 98,42 
      29 422 Трошкови путовања   2.655.000 2.654.826 99,99 
      30 423 Услуге по уговору 15.000.000 12.539.470 83,60 
      31 424 Специјализоване услуге 250.000 235.115 94,05 
      32 425 Текуће поправке и одржавање 8.000.000 7.996.109 99,95 
      33 426 Материјал од чега је за:                                                                  14.340.000 14.143.494 98,63 
      33/1        *изводи из матичних књига грађана 3.000.000 2.840.460 94,68 
      34 482 Порези, обавезне таксе и казне  7.000.000 6.735.188 96,22 

      35 483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  150.000 70.711 47,14 

      36 485 Накнаде штете за повреде од стране 300.000 189.822 63,27 
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државних органа 
      37 512 Машине и опрема 2.200.000 966.910 43,95 
          Укупно за функцију 110: 297.896.652 289.420.013 97,15 
          Укупно за главу 3: 297.896.652 289.420.013 97,15 

IV 4 
11
0     

ГРАДСКИ ЈАВНИ 
ПРАВОБРАНИЛАЦ       

      38 411 Плате, додаци и накнаде запослених  4.000.000 3.417.223 85,43 

      39 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 716.000 508.130 70,97 

      40 421 Стални трошкови 36.000 0 0,00 
      41 422 Трошкови путовања   80.000 45.961 57,45 
      42 423 Услуге по уговору 90.000 85.118 94,58 
      43 426 Материјал 90.000 89.992 99,99 
          Укупно за функцију 110: 5.012.000 4.146.423 82,73 
          Укупно за главу 4: 5.012.000 4.146.423 82,73 

III 5 
11
2     

ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ 
ПОСЛОВИ И УСЛУГЕ       

        481 
Дотације невладиним (непрофитним) 
организацијама: 22.113.151 21.529.866 97,36 

      44   Финансирање политичких странака 3.047.000 3.047.000 100,00 

      45   
Друштвено - хуманитарне 
организације 2.070.000 2.056.507 99,35 

      46   
Црвени крст Сомбор-редовна 
делатност 1.000.000 997.674 99,77 

      47   
Средства за КУД-ове и остале видове 
аматеризма 4.900.000 4.861.596 99,22 

      48   

Oбележ знач датума, јубилеја, 
манифестације и програми под 
покровитељством града 3.812.000 3.750.789 98,39 

      49   
Средства за суфин пројеката грађана и 
невладиног сектора 2.000.000 1.972.715 98,64 

      49/1   Средства за верске заједнице 175.395 175.395 100,00 

      50   

Средства за дел. покриће трошкова 
избора, избора у МЗ, референдума, 
зборова грађана и националних 
мањина 1.300.000 1.298.791 99,91 

      51   Противградна заштита  1.500.000 1.499.853 99,99 

      52   
Развој предузетништва - реализација 
пројеката 2.150.000 1.710.791 79,57 

      52/1   
          Финансирање обуке старих 
заната 500.000 400.000 80,00 

      52/2             Удружење занатлија 400.000 310.791 77,70 

      52/3   
          Удружење старих и уметничких 
заната 250.000 0 0,00 

      52/4   
          Етно куће у насељеним 
местима-функционисање 1.000.000 1.000.000 100,00 

      52/5   
'Агрорент'' доо Станишић-
прикључење на електро мрежу 158.756 158.756 100,00 

          Укупно за функцију 112: 22.113.151 21.529.866 97,36 
          Укупно за главу 5: 22.113.151 21.529.866 97,36 
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  6 
11
2     СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ       

      53 499 Стална буџетска резерва 2.000.000 0 0,00 
      54 499 Текућа буџетска резерва 19.454 0 0,00 
          Укупно за функцију 112: 2.019.454 0 0,00 
          Укупно за главу 6: 2.019.454 0 0,00 

  7 
17
0     

ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ 
ДУГ       

      55 441 
Отплата камата домаћим пословним 
банкама 15.200.000 13.960.495 91,85 

      56 611 
Отплата главнице домаћим пословним 
банкама 48.075.000 48.074.837 100,00 

          Укупно за функцију 170: 63.275.000 62.035.332 98,04 
          Укупно за главу 7: 63.275.000 62.035.332 98,04 
          КОМУНАЛНА ОБЛАСТ       

  8       
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И 
ПУТЕВИ       

    
62
0     Развој заједнице       

      57 416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  1.425.000 614.725 43,14 

      58 423 Услуге по уговору      5.510.000 5.044.419 91,55 
      59 424 Специјализоване услуге 2.850.000 1.484.202 52,08 
      60 482 Порези, обавезне таксе и казне  950.000 164.814 17,35 

      61 485 
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране држ.орг. 8.321.000 8.311.399 99,88 

      61/1 485 
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стр.држ.орг. 10.759.257 10.758.259 99,99 

      62 541 Земљиште 13.400.000 4.874.592 36,38 

      62/1 451 

Средства за финансирање комуналних 
радника у насељ местима и опремање, 
функционисање и пројекти ЈКП 
''Простор'' Сомбор 32.000.000 32.000.000 100,00 

          Извор финансирања 01: 64.456.000 52.494.150 81,44 
          Извор финансирања 13: 10.759.257 10.758.259 99,99 
          Укупно за функцију 620: 75.215.257 63.252.409 84,10 

    
63
0     Водоснабдевање       

      63 421 Стални трошкови 2.700.000 864.265 32,01 

      64 
451
2 

ЈКП "Водоканал" - средства за 
реализацију средњорочног програма 
водоснабдевања и накнада трошкова 
утрошка воде социјално угроженим 
категоријама становништва 30.000.000 30.000.000 100,00 

          Укупно за функцију 630: 32.700.000 30.864.265 94,39 

    
50
0     Заштита животне средине       

     65 424 Специјализоване услуге 47.790.000 43.882.351 91,82 

     65/1 511 
ЈКП ''Чистоћа'' Сомбор-рециклажни 
центар 8.000.000 2.784.725 34,81 
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          Укупно  за функцију 500: 55.790.000 46.667.077 83,65 

          
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ       

    
50
0     Заштита животне средине       

      66 424 

Специјализоване услуге                                                                                      
Програм коришћења средстава 
буџетског фонда 4.000.000 2.618.750 65,47 

          Укупно  за функцију 500: 4.000.000 2.618.750 65,47 

    
36
0     

Јавни ред и безбедност 
некласификована на другом месту       

      67 424 
Специјализоване услуге - програм 
унапређења и пром.безбед. саобраћаја 2.500.000 1.037.430 41,50 

      67/1 424 

Специјализоване услуге - програм 
унапређења и безбед.саобраћаја 
(пренета средства) 2.252.210 144.000 6,39 

      67/2 451 

ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор''- 
средства за редовно функционисанје и 
кап. издатке 2.000.000 2.000.000 100,00 

      68 511 
Зграде и грађ.објекти - програм 
унапређења и пром.безбед.саобраћаја 2.500.000 0 0,00 

      68/1 511 

Зграде и грађевински објекти - 
програм унапређења и 
безбед.саобраћаја (пренета средства) 1.212.210 0 0,00 

      68/2 512 

Машине и опрема - програм 
унапређења и безбед.саобраћаја 
(пренета средства) 5.212.210 98.107 1,88 

          Извор финансирања 01: 7.000.000 3.037.430 43,39 
          Извор финансирања 15: 8.676.630 242.107 2,79 
          Укупно за функцију 360: 15.676.630 3.279.537 20,92 

    
43
6     Енергија       

      69 
451
2 

ЈКП ''Енергана'' - средства за 
реализацију дугорочног програма 
топлификације града 15.000.000 15.000.000 100,00 

      69/3 
451
2 

ЈКП ''Енергана'' - средства за 
реализацију дугорочног програма 
топлификације града 27.581.562 27.581.562 100,00 

          Извор финансирања 01: 15.000.000 15.000.000 100,00 
          Извор финансирања 13: 27.581.562 27.581.562 100,00 
          Укупно за функцију 436: 42.581.562 42.581.562 100,00 

          

СРЕДСТВА ЗА СУФИН. 
ПРОЈЕКАТА ИЗ КОМУНАЛНЕ 
ОБЛАСТИ - међународне донације       

    
41
1     

Остали економски и комерцијални 
послови       

      69/1 482 Порези, обавезне таксе и казне  561.830 561.830 100,00 

      69/2 511 
Суфинансирање пројеката из 
комуналне области 19.085.482 18.000.000 94,31 

          Укупно за функцију 411: 19.647.312 18.561.830 94,48 
          Укупно за извор 01: 178.946.000 150.681.672 84,21 
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Укупно за остале изворе финансирања 
(06 и 15): 28.323.942 18.803.937 66,39 

          Укупно за извор 13: 38.340.818 38.339.821 100,00 
          Укупно буџет за главу 8: 245.610.760 207.825.430 84,62 
          ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА       

  9 
62
0     Развој заједнице       

      70 411 Плате, додаци и накнаде запослених  17.685.000 16.636.151 94,07 

      71 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца  3.175.000 2.977.895 93,79 

      72 413 Накнаде у натури 537.178 440.200 81,95 
      73 414 Социјална давања запосленима 96.870 0 0,00 
      74 415 Накнаде трошкова за запослене 370.000 349.592 94,48 

      75 416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  150.000 0 0,00 

      76 421 Стални трошкови 71.132.000 62.940.403 88,48 
      77 422 Трошкови путовања   140.000 37.878 27,06 
      78 423 Услуге по уговору 2.190.000 1.556.470 71,07 
      79 424 Специјализоване услуге  124.270.000 113.793.617 91,57 
      79/1 424 Специјализоване услуге 12.000.000 6.659.405 55,50 
      80 425 Текуће поправке и одржавање 182.000.000 158.733.149 87,22 

      80/1 425 
Трансфер АПВ-ревитализација бунара 
на водозахвату Станишић 500.000 499.998 100,00 

      80/2 425 
Трансфер АПВ-ревитализација бунара 
на водозахвату Св.Милетић 700.000 700.000 100,00 

      80/3 425 Текуће поправке и одржавање 45.696.970 5.818.695 12,73 
      81 426 Материјал 1.380.000 968.002 70,15 
      82 482 Порези, обавезне таксе и казне  500.000 338.326 67,67 

      83 483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  12.613.000 6.310.120 50,03 

      84 485 
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране држ.орг. 500.000 30.051 6,01 

      85 511 Зграде и грађевински објекти 126.829.500 80.307.805 63,32 

      85/1 511 
Трансфер АПВ -  пројекат бунара са 
опремањем у  А.Шантић 200.000 0 0,00 

      85/2 511 
Трансфер АПВ -  пројекат фекалног 
пречистача у Б. Моноштору 1.000.000 0 0,00 

      85/3 511 Зграде и грађевински објекти 16.500.000 9.779.772 59,27 
      86 512 Машине и опрема 200.000 91.294 45,65 
      87 513 Остала некретнина и опрема 3.500.000 1.104.605 31,56 
          Укупно за извор 01: 547.268.548 446.615.558 81,61 
          Извор финансирања 13: 74.196.970 22.257.872 30,00 
          Извор финансирања 15: 2.400.000 1.199.998 50,00 
          Укупно за главу 9: 623.865.518 470.073.429 75,35 
          МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ       

    
16
0     

Опште јавне услуге некласификонване 
на другом месту       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених  44.845.100 44.451.460 99,12 

        412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 8.096.900 7.962.028 98,33 
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        413 Накнаде у натури 1.449.500 1.282.085 88,45 
        414 Социјална давања запосленима 1.871.450 725.126 38,75 
        415 Накнаде трошкова за запослене 1.682.250 1.102.818 65,56 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  736.750 195.529 26,54 

        421 Стални трошкови 41.245.003 34.446.551 83,52 
        422 Трошкови путовања   1.237.600 432.221 34,92 
        423 Услуге по уговору 9.664.410 7.899.082 81,73 
        424 Специјализоване услуге 6.696.000 5.473.996 81,75 

        424 
Специјализоване услуге - Трансфер 
АПВ 570.000 566.000 99,30 

        425 Текуће поправке и одржавање 16.165.548 12.688.488 78,49 
        426 Материјал 15.185.245 11.402.991 75,09 
        482 Порези, обавезне таксе и казне  1.044.352 718.720 68,82 

        485 
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране држ.орг. 338.406 338.406 100,00 

        511 Зграде и грађевински објекти      535.000 200.000 37,38 
        512 Машине и опрема 7.070.192 6.263.064 88,58 
        513 Остала некретнина и опрема 303.300 212.147 69,95 
        541 Земљиште 700.000 0 0,00 
          Укупно за извор 01: 158.867.006 135.794.712 85,48 
          Укупно за извор 07: 570.000 566.000 99,30 
          Укупно за функцију 160: 159.437.006 136.360.712 85,53 
          Укупно буџет за МЗ: 159.437.006 136.360.712 85,53 
  10       МЗ ''АЛЕКСА ШАНТИЋ''       
      88 411 Плате, додаци и накнаде запослених  2.842.000 2.837.893 99,86 

      89 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 513.600 507.982 98,91 

      89/1 415 Накнаде трошкова за запослене 126.000 74.401 59,05 
      89/2 414 Социјална давања запосленима 41.000 40.000 97,56 
      90 421 Стални трошкови 2.215.400 1.850.653 83,54 
      91 422 Трошкови путовања   85.500 5.960 6,97 
      92 423 Услуге по уговору 1.111.550 837.193 75,32 
      93 424 Специјализоване услуге 484.650 262.870 54,24 
      94 425 Текуће поправке и одржавање 1.919.300 1.918.375 99,95 
      95 426 Материјал 1.102.000 990.656 89,90 
      96 482 Порези, обавезне таксе и казне  60.000 36.188 60,31 
      97 512 Машине и опрема 470.000 343.625 73,11 
          Укупно за главу 10: 10.971.000 9.705.797 88,47 
  11       МЗ ''БАЧКИ БРЕГ''       
      98 411 Плате, додаци и накнаде запослених  900.000 895.081 99,45 

      99 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 170.000 160.220 94,25 

      100 414 Социјална давања запосленима 89.000 0 0,00 
      100/1 415 Накнаде трошкова за запослене 41.000 23.476 57,26 
      101 421 Стални трошкови 1.714.000 770.345 44,94 
      102 422 Трошкови путовања   110.000 31.198 28,36 
      103 423 Услуге по уговору 500.000 218.448 43,69 
      104 424 Специјализоване услуге 200.000 149.091 74,55 
      105 425 Текуће поправке и одржавање 620.000 581.350 93,77 
      106 426 Материјал 487.000 201.942 41,47 
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      107 482 Порези, обавезне таксе и казне  23.000 22.321 97,05 

      107/1 424 
Специјализоване услуге - Трансфер 
АПВ 310.000 306.000 98,71 

          Укупно за извор 01: 4.854.000 3.053.473 62,91 
          Укупно за извор 07: 310.000 306.000 98,71 
          Укупно за главу 11: 5.164.000 3.359.473 65,06 
  12       МЗ ''БАЧКИ МОНОШТОР''       
      108 411 Плате, додаци и накнаде запослених  2.910.000 2.901.646 99,71 

      109 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 521.000 519.396 99,69 

      110 414 Социјална давања запосленима 84.700 26.410 31,18 
      110/1 415 Накнаде трошкова за запослене 166.500 87.033 52,27 
      111 421 Стални трошкови 3.448.500 2.482.423 71,99 
      112 422 Трошкови путовања   285.000 25.600 8,98 
      113 423 Услуге по уговору 472.500 180.007 38,10 
      114 424 Специјализоване услуге 864.500 747.690 86,49 
      115 425 Текуће поправке и одржавање 807.500 311.405 38,56 
      116 426 Материјал 781.000 498.562 63,84 
          Укупно за главу 12: 10.341.200 7.780.172 75,23 
  13       МЗ 'БЕЗДАН''       
      117 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.898.800 1.892.674 99,68 

      118 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 341.000 340.863 99,96 

      119 414 Социјална давања запосленима 0 0 0,00 
      119/1 415 Накнаде трошкова за запослене 90.500 60.309 66,64 
      120 421 Стални трошкови 3.247.900 3.244.886 99,91 
      121 422 Трошкови путовања   180.000 179.300 99,61 
      122 423 Услуге по уговору 523.100 521.669 99,73 
      123 424 Специјализоване услуге 668.000 667.948 99,99 
      124 425 Текуће поправке и одржавање 2.187.000 2.187.000 100,00 
      125 426 Материјал 790.000 790.000 100,00 
      126 482 Порези, обавезне таксе и казне  45.000 20.059 44,58 
      127 511 Зграде и грађевински објекти 200.000 200.000 100,00 
      128 512 Машине и опрема 1.937.500 1.879.366 97,00 
      129 513 Остала некретнина и опрема 139.200 139.116 99,94 

      129/1 424 
Специјализоване услуге - Трансфер 
АПВ 210.000 210.000 100,00 

          Укупно за извор 01: 12.248.000 12.123.190 98,98 
          Укупно за извор 07: 210.000 210.000 100,00 
          Укупно за главу 13: 12.458.000 12.333.190 99,00 
  14       МЗ 'ДОРОСЛОВО''       
      130 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.145.000 1.143.671 99,88 

      131 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 205.000 203.445 99,24 

      132 414 Социјална давања запосленима 108.000 0 0,00 
      132/1 415 Накнаде трошкова за запослене 75.000 27.686 36,92 
      133 421 Стални трошкови 1.460.000 1.351.874 92,59 
      134 422 Трошкови путовања   10.000 0 0,00 
      135 423 Услуге по уговору 1.377.000 1.365.922 99,20 
      136 424 Специјализоване услуге 995.000 786.549 79,05 
      137 425 Текуће поправке и одржавање 460.000 452.203 98,30 
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      138 426 Материјал 703.000 675.436 96,08 
      139 511 Зграде и грађевински објекти 0 0 0,00 
      140 512 Машине и опрема 200.000 186.803 93,40 
          Укупно за главу 14: 6.738.000 6.193.589 91,92 
  15       МЗ ''ГАКОВО''       
      141 411 Плате, додаци и накнаде запослених  2.124.000 2.123.555 99,98 

      142 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 383.500 380.116 99,12 

      143 413 Накнаде у натури 200.000 186.697 93,35 
      144 421 Стални трошкови 1.508.500 1.022.842 67,81 
      145 422 Трошкови путовања   20.000 0 0,00 
      146 423 Услуге по уговору 279.700 168.013 60,07 
      147 424 Специјализоване услуге 50.000 0 0,00 
      148 425 Текуће поправке и одржавање 300.000 146.396 48,80 
      149 426 Материјал 687.600 645.815 93,92 
      150 482 Порези, обавезне таксе и казне  30.000 0 0,00 
      151 512 Машине и опрема 300.000 132.895 44,30 
          Укупно за главу 15: 5.883.300 4.806.329 81,69 
  16       МЗ ''КЉАЈИЋЕВО''       
      152 411 Плате, додаци и накнаде запослених  5.200.000 5.171.457 99,45 

      153 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 943.000 925.691 98,16 

      154 414 Социјална давања запосленима 260.000 256.503 98,66 
      154/1 415 Накнаде трошкова за запослене 247.000 170.192 68,90 

      155 416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  220.000 0 0,00 

      156 421 Стални трошкови 5.180.040 4.647.938 89,73 
      157 422 Трошкови путовања   161.500 59.360 36,76 
      158 423 Услуге по уговору 777.460 736.560 94,74 
      159 424 Специјализоване услуге 150.000 135.750 90,50 
      160 425 Текуће поправке и одржавање 1.425.000 708.043 49,69 
      161 426 Материјал 3.403.195 1.318.737 38,75 
      161/1 482 Порези, обавезне таксе и казне  112.805 111.805 99,11 
      162 511 Зграде и грађевински објекти      285.000 0 0,00 
      163 512 Машине и опрема 1.472.500 1.305.855 88,68 
      164 513 Остала некретнина и опрема 47.500 0 0,00 
      165 541 Земљиште 700.000 0 0,00 
          Укупно за главу 16: 20.585.000 15.547.892 75,53 
  17       МЗ ''КОЛУТ''       
      166 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.684.700 1.661.295 98,61 

      167 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 305.700 297.943 97,46 

      168 414 Социјална давања запосленима 173.200 173.199 100,00 
      168/1 415 Накнаде трошкова за запослене 84.000 60.475 71,99 
      169 421 Стални трошкови 1.750.000 1.458.722 83,36 
      170 422 Трошкови путовања   56.000 32.940 58,82 
      171 423 Услуге по уговору 90.000 48.225 53,58 
      172 424 Специјализоване услуге 464.800 217.760 46,85 
      173 425 Текуће поправке и одржавање 798.000 171.023 21,43 
      174 426 Материјал 444.000 325.705 73,36 
      175 482 Порези, обавезне таксе и казне  20.000 12.453 62,26 
      175/1 512 Машине и опрема 11.000 10.950 99,55 
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      176 513 Остала некретнина и опрема 116.600 73.031 62,63 
          Укупно за главу 17: 5.998.000 4.543.722 75,75 
  18       МЗ ''РАСТИНА''       
      177 421 Стални трошкови 470.000 419.603 89,28 
      178 424 Специјализоване услуге 650.000 582.985 89,69 
      179 425 Текуће поправке и одржавање 586.000 88.647 15,13 
      180 426 Материјал 180.000 157.544 87,52 
          Укупно за главу 18: 1.886.000 1.248.779 66,21 
  19       МЗ ''РИЂИЦА''       
      181 411 Плате, додаци и накнаде запослених  2.790.000 2.776.849 99,53 

      182 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 510.000 497.850 97,62 

      183 413 Накнаде у натури 12.000 12.000 100,00 
      184 414 Социјална давања запосленима 171.950 0 0,00 
      185 415 Накнаде трошкова за запослене 153.900 111.717 72,59 

      186 416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  42.750 42.173 98,65 

      187 421 Стални трошкови 2.470.000 2.056.306 83,25 
      188 422 Трошкови путовања   66.500 41.000 61,65 
      189 423 Услуге по уговору 1.155.000 1.077.857 93,32 
      190 424 Специјализоване услуге 190.900 190.891 100,00 
      191 425 Текуће поправке и одржавање 735.300 680.314 92,52 
      192 426 Материјал 572.000 563.641 98,54 
      193 482 Порези, обавезне таксе и казне  2.000 0 0,00 
      194 511 Зграде и грађевински објекти      0 0 0,00 
      194/1 512 Машине и опрема 81.700 78.078 95,57 
          Укупно за главу 19: 8.954.000 8.128.675 90,78 
  20       МЗ ''СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ''       
      195 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.795.000 1.789.607 99,70 

      196 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 323.600 320.685 99,10 

      197 414 Социјална давања запосленима 179.800 175.500 97,61 
      197/1 415 Накнаде трошкова за запослене 94.500 33.917 35,89 

      198 416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  120.000 0 0,00 

      199 421 Стални трошкови 3.827.500 3.357.076 87,71 
      200 422 Трошкови путовања   35.000 12.617 36,05 
      201 423 Услуге по уговору 459.500 449.191 97,76 
      202 424 Специјализоване услуге 285.500 258.998 90,72 
      203 425 Текуће поправке и одржавање 1.550.000 1.547.313 99,83 
      204 426 Материјал 768.100 763.404 99,39 
      205 482 Порези, обавезне таксе и казне  57.000 17.237 30,24 
      206 512 Машине и опрема 475.000 474.940 99,99 

      206/1 424 
Специјализоване услуге - Трансфер 
АПВ 50.000 50.000 100,00 

          Укупно за извор 01: 9.970.500 9.200.485 92,28 
          Укупно за извор 07: 50.000 50.000 100,00 
          Укупно за главу 20: 10.020.500 9.250.485 92,32 
  21       МЗ ''СТАНИШИЋ''       
      207 411 Плате, додаци и накнаде запослених  4.826.600 4.818.614 99,83 
      208 412 Социјални доприноси на терет 865.900 863.739 99,75 
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послодавца 
      209 413 Накнаде у натури 420.000 412.376 98,18 
      210 414 Социјална давања запосленима 30.000 0 0,00 

      211 416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  100.000 89.074 89,07 

      212 421 Стални трошкови 3.580.400 3.478.427 97,15 
      213 422 Трошкови путовања   20.000 16.203 81,02 
      214 423 Услуге по уговору 585.000 584.091 99,84 
      215 424 Специјализоване услуге 589.500 556.604 94,42 
      216 425 Текуће поправке и одржавање 701.000 699.063 99,72 
      217 426 Материјал 2.410.100 2.140.142 88,80 
      218 482 Порези, обавезне таксе и казне  243.100 183.214 75,37 
      219 512 Машине и опрема 476.700 472.933 99,21 
          Укупно за главу 21: 14.848.300 14.314.478 96,40 
  22       МЗ ''СТАПАР''       
      220 411 Плате, додаци и накнаде запослених  3.104.000 3.085.724 99,41 

      221 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 560.000 552.353 98,63 

      222 413 Накнаде у натури 47.500 4.000 8,42 
      223 414 Социјална давања запосленима 47.500 0 0,00 
      223/1 415 Накнаде трошкова за запослене 154.850 94.954 61,32 

      224 416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  209.000 64.282 30,76 

      225 421 Стални трошкови 3.031.963 2.869.745 94,65 
      226 422 Трошкови путовања   57.000 25.140 44,11 
      227 423 Услуге по уговору 1.031.000 884.375 85,78 
      228 424 Специјализоване услуге 650.150 638.980 98,28 
      229 425 Текуће поправке и одржавање 1.285.449 1.165.161 90,64 
      230 426 Материјал 1.408.000 1.305.083 92,69 
      231 482 Порези, обавезне таксе и казне  250.446 250.132 99,87 
      231/1 512 Машине и опрема 317.442 292.389 92,11 
          Укупно за главу 22: 12.154.300 11.232.317 92,41 
  23       МЗ ''ТЕЛЕЧКА''       
      232 411 Плате, додаци и накнаде запослених  2.305.000 2.299.379 99,76 

      233 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 416.000 411.713 98,97 

      234 414 Социјална давања запосленима 100.000 0 0,00 
      234/1 415 Накнаде трошкова за запослене 105.000 73.857 70,34 
      235 421 Стални трошкови 1.602.000 1.332.981 83,21 
      236 422 Трошкови путовања   50.000 0 0,00 
      237 423 Услуге по уговору 330.000 205.558 62,29 
      238 424 Специјализоване услуге 170.000 131.250 77,21 
      239 425 Текуће поправке и одржавање 559.000 509.768 91,19 
      240 426 Материјал 570.000 531.508 93,25 
      241 482 Порези, обавезне таксе и казне  40.000 39.090 97,72 
      241/1 512 Машине и опрема 200.000 199.806 99,90 
          Укупно за главу 23: 6.447.000 5.734.910 88,95 
  24       МЗ ''ЧОНОПЉА''       
      242 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.965.000 1.957.766 99,63 

      243 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 355.500 350.440 98,58 

      244 414 Социјална давања запосленима 295.300 16.000 5,42 
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      245 415 Накнаде трошкова за запослене 105.000 83.275 79,31 

      246 416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  30.000 0 0,00 

      247 421 Стални трошкови 3.015.500 2.523.559 83,69 
      248 423 Услуге по уговору 222.000 171.972 77,46 
      249 424 Специјализоване услуге 10.000 0 0,00 
      250 425 Текуће поправке и одржавање 1.360.999 1.172.447 86,15 
      251 426 Материјал 345.000 135.010 39,13 
      251/1 482 Порези, обавезне таксе и казне  20.001 19.001 95,00 

      251/2 485 
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране држ.орг. 338.406 338.406 100,00 

      252 512 Машине и опрема 154.700 149.526 96,66 
          Укупно за главу 24: 8.217.406 6.917.402 84,18 
  25       МЗ ''ВЕНАЦ''       
      253 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.115.000 1.110.218 99,57 

      254 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 200.000 198.729 99,36 

      255 413 Накнаде у натури 100.000 84.996 85,00 
      256 415 Накнаде трошкова за запослене 110.000 99.348 90,32 
      257 421 Стални трошкови 450.000 160.363 35,64 
      258 423 Услуге по уговору 105.000 31.300 29,81 
      259 424 Специјализоване услуге 90.000 55.231 61,37 
      260 425 Текуће поправке и одржавање 74.000 60.807 82,17 
      261 426 Материјал 50.000 28.951 57,90 
      262 482 Порези, обавезне таксе и казне  10.000 0 0,00 
      263 511 Зграде и грађевински објекти      50.000 0 0,00 
      264 512 Машине и опрема 210.000 175.758 83,69 
          Укупно за главу 25: 2.564.000 2.005.701 78,23 
  26       МЗ ''СЕЛЕНЧА''       
      265 411 Плате, додаци и накнаде запослених  972.000 960.974 98,87 

      266 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 175.000 172.014 98,29 

      267 413 Накнаде у натури 83.000 70.681 85,16 
      268 414 Социјална давања запосленима 20.000 0 0,00 
      269 415 Накнаде трошкова за запослене 65.000 51.088 78,60 
      270 421 Стални трошкови 689.000 408.703 59,32 
      271 422 Трошкови путовања   20.000 1.259 6,30 
      272 423 Услуге по уговору 126.000 102.892 81,66 
      273 424 Специјализоване услуге 153.000 86.400 56,47 
      274 425 Текуће поправке и одржавање 115.000 56.234 48,90 
      275 426 Материјал 69.000 67.726 98,15 
      276 482 Порези, обавезне таксе и казне  2.000 1.682 84,10 
      277 512 Машине и опрема 110.000 108.010 98,19 
          Укупно за главу 26: 2.599.000 2.087.665 80,33 
  27       МЗ ''ГОРЊА ВАРОШ''       
      278 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.220.000 1.211.912 99,34 

      279 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 219.000 216.932 99,06 

      280 413 Накнаде у натури 100.000 82.668 82,67 
      281 414 Социјална давања запосленима 60.000 0 0,00 
      282 421 Стални трошкови 532.000 261.851 49,22 
      283 423 Услуге по уговору 88.000 39.940 45,39 
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      284 425 Текуће поправке и одржавање 140.000 59.680 42,63 
      285 426 Материјал 90.000 70.427 78,25 
      286 511 Зграде и грађевински објекти      0 0 0,00 
      287 512 Машине и опрема 175.000 174.800 99,89 
          Укупно за главу 27: 2.624.000 2.118.209 80,72 
  28       МЗ ''СТАРА СЕЛЕНЧА''       
      288 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.397.000 1.368.080 97,93 

      289 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 253.600 252.462 99,55 

      290 413 Накнаде у натури 135.000 118.627 87,87 
      291 414 Социјална давања запосленима 30.000 0 0,00 

      292 416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  15.000 0 0,00 

      293 421 Стални трошкови 305.000 136.475 44,75 
      294 423 Услуге по уговору 64.400 58.804 91,31 
      295 425 Текуће поправке и одржавање 55.000 54.654 99,37 
      296 426 Материјал 50.000 37.385 74,77 
      297 482 Порези, обавезне таксе и казне  10.000 2.174 21,74 
      298 512 Машине и опрема 145.000 118.297 81,58 
          Укупно за главу 28: 2.460.000 2.146.958 87,27 
  29       МЗ ''МЛАКЕ''       
      299 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.615.000 1.581.795 97,94 

      300 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 290.000 283.141 97,63 

      301 413 Накнаде у натури 113.000 112.760 99,79 
      301/1 414 Социјална давања запосленима 38.000 37.514 98,72 
      302 421 Стални трошкови 208.200 190.328 91,42 
      303 422 Трошкови путовања   5.000 0 0,00 
      304 423 Услуге по уговору 118.800 54.853 46,17 
      305 425 Текуће поправке и одржавање 115.000 87.137 75,77 
      306 426 Материјал 39.000 3.975 10,19 
      307 512 Машине и опрема 82.000 59.090 72,06 
          Укупно за главу 29: 2.624.000 2.410.594 91,87 
  30       МЗ ''ЦРВЕНКА''       
      308 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.506.000 1.334.994 88,65 

      309 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 271.000 232.750 85,89 

      310 413 Накнаде у натури 120.000 91.629 76,36 
      311 421 Стални трошкови 245.100 175.874 71,76 
      312 422 Трошкови путовања   40.000 1.644 4,11 
      313 423 Услуге по уговору 85.000 73.743 86,76 
      314 424 Специјализоване услуге 30.000 5.000 16,67 
      315 425 Текуће поправке и одржавање 120.000 20.279 16,90 
      316 426 Материјал 128.250 65.494 51,07 
      317 482 Порези, обавезне таксе и казне  114.000 3.365 2,95 
      318 511 Зграде и грађевински објекти      0 0 0,00 
      318/1 512 Машине и опрема 41.650 36.130 86,75 
          Укупно за главу 30: 2.701.000 2.040.903 75,56 
  31       МЗ ''НОВА СЕЛЕНЧА ''       
      319 411 Плате, додаци и накнаде запослених  1.530.000 1.528.276 99,89 
      320 412 Социјални доприноси на терет 274.500 273.561 99,66 
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послодавца 
      321 413 Накнаде у натури 119.000 105.651 88,78 
      322 414 Социјална давања запосленима 143.000 0 0,00 
      323 415 Накнаде трошкова за запослене 64.000 51.089 79,83 
      324 421 Стални трошкови 294.000 245.577 83,53 
      325 422 Трошкови путовања   36.100 0 0,00 
      326 423 Услуге по уговору 163.400 88.468 54,14 
      327 425 Текуће поправке и одржавање 252.000 11.190 4,44 
      328 426 Материјал 108.000 85.849 79,49 
      329 482 Порези, обавезне таксе и казне  5.000 0 0,00 
      330 512 Машине и опрема 210.000 63.813 30,39 
          Укупно за главу 31: 3.199.000 2.453.474 76,70 

          ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 817.069.700 779.606.007 95,41 

  32 
09
0     

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
некласификована на другом месту       

        463 Текући трансфери осталим нивоима 
власти  

      
      331   18.100.000 17.983.315 99,36 
          * Плате, додаци и накнаде запослених  7.806.000 7.776.225 99,62 

          
* Социјални доприноси на терет 
послодавца 1.399.000 1.391.944 99,50 

          * Накнада трошкова за запослене 120.000 112.532 93,78 

          
 * Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  85.000 81.414 95,78 

          * Стални трошкови 583.000 575.169 98,66 
          * Трошкови путовања 177.000 177.000 100,00 
          * Услуге по уговору 55.000 52.830 96,05 

          
* Текуће поправке и одрж (услуге и 
материјал) 221.000 221.000 100,00 

          * Материјал 829.000 772.863 93,23 
          * Jеднократне новчане помоћи  6.815.000 6.814.999 100,00 
          * Порези, обавезне таксе и казне 10.000 7.340 73,40 
      331/1   Помоћ и нега у кући 10.850.000 10.846.263 99,97 

      331/2   
Персонална асистенција за лица са 
посебним потребама 2.410.000 2.368.130 98,26 

      331/3   
Дневни боравак за децу и одрасла 
лица са сметњама у развоју 2.400.000 2.204.156 91,84 

      331/4   Прихват незбринуте малодобне деце 1.000.000 981.827 98,18 

      332 472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 40.775.000 40.560.719 99,47 

      332/1   
           * трошкови сахрана социјално 
угрожених лица 1.725.000 1.724.538 99,97 

      332/2   
           * решавање стамбених потреба 
социјално угрожених лица 1.900.000 1.839.134 96,80 

      332/3   
           * родитељски додатак за 
прворођено дете 6.400.000 6.387.047 99,80 

      332/4   
           * фин.помоћ незапосленим 
трудницама и породиљама 30.750.000 30.610.000 99,54 

      333 481 
Дотације невладиним  организацијама 
- Народна кухиња  14.900.000 14.899.722 100,00 

          Укупно за функцију 090: 90.435.000 89.844.133 99,35 
          Укупно за главу 32 : 90.435.000 89.844.133 99,35 
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          КУЛТУРА       

    
82
0     Услуге културе       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених  93.167.000 92.933.181 99,75 

        412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца  16.752.000 16.715.730 99,78 

        413 Накнаде у натури 115.000 109.196 94,95 
        414 Социјална давања запосленима 345.000 299.626 86,85 
        415 Накнаде трошкова за запослене 2.775.000 2.768.093 99,75 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  581.000 493.140 84,88 

        421 Стални трошкови 15.053.000 14.582.014 96,87 
        421 Стални трошкови - Трансфер АПВ 103.000 103.000 100,00 
        422 Трошкови путовања   1.855.000 1.775.709 95,73 
        422 Трошкови путовања  - Трансфер АПВ 1.055.200 1.055.200 100,00 
        423 Услуге по уговору 20.494.000 20.140.218 98,27 
        423 Услуге по уговору- Трансфер АПВ 5.020.000 5.020.000 100,00 
        424 Специјализоване услуге 705.000 697.000 98,87 

        424 
Специјализоване услуге- Трансфер 
АПВ 420.000 420.000 100,00 

        425 
Текуће поправке и одржавање (услуге 
и материјали) 9.623.000 9.561.136 99,36 

        425 
Текуће поправке и одржавање - 
Трансфер АПВ 250.000 250.000 100,00 

        426 Материјал 2.898.000 2.744.189 94,69 
        426 Материјал- Трансфер АПВ 222.000 222.000 100,00 
        482 Порези, обавезне таксе и казне  60.000 25.525 42,54 

        483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  2.520.000 2.520.000 0,00 

        485 
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране држ.орг. 240.000 238.702 1,00 

        511 Зграде и грађевински објекти      700.000 700.000 100,00 

        511 
Зграде и грађевински објекти  - 
Трансфер АПВ    300.000 300.000 100,00 

        512 Машине и опрема 275.000 274.828 99,94 
        512 Машине и опрема-Трансфер АПВ 779.600 779.600 100,00 
        515 Нематеријална имовина 830.000 799.227 96,29 

        515 
Нематеријална имовина-Трансфер 
АПВ 47.400 47.400 100,00 

          Укупно за извор 01: 168.988.000 167.377.513 99,05 
          Укупно за извор 07: 8.197.200 8.197.200 100,00 
          Укупно култура: 177.185.200 175.574.713 99,09 

  33       
Библиотека ''КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ'' 
Сомбор       

      334 411 Плате, додаци и накнаде запослених  26.359.000 26.353.339 99,98 

      335 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца  4.761.000 4.741.194 99,58 

      336 414 Социјална давања запосленима 132.000 126.626 95,93 
      337 415 Накнаде трошкова за запослене 475.000 475.000 100,00 

      338 416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  230.000 223.439 97,15 
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      339 421 Стални трошкови 2.972.000 2.954.896 99,42 
      340 422 Трошкови путовања   201.000 199.150 99,08 
      340/1 422 Трошкови путовања-Трансфер АПВ   80.000 80.000 100,00 
      341 423 Услуге по уговору о чега је за: 2.546.000 2.495.749 98,03 

      341/1   
                Манифестиција "Вељкови 
дани" 200.000 199.945 99,97 

      341/2                  Часопис ''Домети'' 200.000 199.960 99,98 

      341/3   
               Часопис ''Домети'' , "VII 
Вељкови дани"- трансфер АПВ 260.000 260.000 100,00 

      342 425 
Текуће поправке и одржавање (услуге 
и материјали) 1.020.000 1.019.161 99,92 

      343 426 Материјал 500.000 498.418 99,68 

      343/1 485 
Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране држ.орг. 240.000 238.702 99,46 

      344 511 Зграде и грађевински објекти      0 0 0,00 
      345 512 Машине и опрема 125.000 124.828 99,86 
      346 515 Нематеријална имовина 800.000 799.227 99,90 

      346/1 515 
Нематеријална имовина-Трансфер 
АПВ 47.400 47.400 100,00 

          Укупно за извор 01: 40.361.000 40.249.730 99,72 
          Укупно за извор 07: 387.400 387.400 100,00 
          Укупно за главу 33 : 40.748.400 40.637.130 99,73 
  34       НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ Сомбор       
      347 411 Плате, додаци и накнаде запослених  35.896.000 35.841.436 99,85 

      348 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца  6.458.000 6.456.302 99,97 

      349 414 Социјална давања запосленима 10.000 0 0,00 
      350 415 Накнаде трошкова за запослене 1.600.000 1.599.736 99,98 

      351 416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  140.000 140.000 100,00 

      352 421 Стални трошкови 7.190.000 7.190.000 100,00 
      353 422 Трошкови путовања   900.000 900.000 100,00 
      353/1 422 Трошкови путовања  - Трансфер АПВ 945.200 945.200 100,00 
      354 423 Услуге по уговору о чега је за: 7.675.000 7.675.000 100,00 
      354/1                 "Позоришни маратон" 1.000.000 1.000.000 100,00 

      354/2 423 
Услуге по уговору / "Позоришни 
маратон" трансфер АПВ 400.000 400.000 100,00 

      355 424 Специјализоване услуге 200.000 200.000 100,00 

      356 425 
Текуће поправке и одржавање (услуге 
и материјали) 230.000 229.548 99,80 

      357 426 Материјал 1.190.000 1.189.999 100,00 
      358 482 Порези, обавезне таксе и казне  0 0 0,00 

      359 483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  2.520.000 2.520.000 100,00 

      360 511 Зграде и грађевински објекти      700.000 700.000 100,00 
          Укупно за извор 01: 64.709.000 64.642.021 99,90 
          Укупно за извор 07: 1.345.200 1.345.200 100,00 
          Укупно за главу 34: 66.054.200 65.987.221 99,90 
  35       ГРАДСКИ МУЗЕЈ Сомбор       
      361 411 Плате, додаци и накнаде запослених  12.067.000 11.948.689 99,02 
      362 412 Социјални доприноси на терет 2.160.000 2.149.113 99,50 
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послодавца  
      363 413 Накнаде у натури 110.000 104.196 94,72 
      364 414 Социјална давања запосленима 30.000 0 0,00 
      365 415 Накнаде трошкова за запослене 210.000 209.512 99,77 

      366 416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  143.000 64.701 45,25 

      367 421 Стални трошкови 2.315.000 1.964.935 84,88 
      368 422 Трошкови путовања   447.000 381.205 85,28 
      369 423 Услуге по уговору 800.000 566.703 70,84 
      369/1 423 Услуге по уговору- трансфер АПВ 2.309.000 2.309.000 100,00 

      369/2 424 
Специјализоване услуге- трансфер 
АПВ 350.000 350.000 100,00 

      370 425 
Текуће поправке и одржавање (услуге 
и материјали) 400.000 400.000 100,00 

      371 426 Материјал 368.000 255.579 69,45 
      371/1 426 Материјал  - трансфер АПВ 141.000 141.000 100,00 
      372 482 Порези, обавезне таксе и казне  40.000 18.615 46,54 
      373 512 Машине и опрема 150.000 150.000 100,00 
      373/1 512 Машине и опрема - трансфер АПВ 599.600 599.600 100,00 
      374 515 Нематеријална имовина 30.000 0 0,00 
          Укупно за извор 01: 19.270.000 18.213.247 94,52 
          Укупно за извор 07: 3.399.600 3.399.600 100,00 
          Укупно за главу 34: 22.669.600 21.612.847 95,34 

  36       
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ''ЛАЗА 
КОСТИЋ'' Сомбор       

      375 411 Плате, додаци и накнаде запослених  4.891.000 4.857.332 99,31 

      376 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца  875.000 871.121 99,56 

      377 415 Накнаде трошкова за запослене 223.000 223.000 100,00 
      378 421 Стални трошкови 1.074.000 1.069.134 99,55 
      379 422 Трошкови путовања   57.000 52.070 91,35 
      380 423 Услуге по уговору 8.335.000 8.301.595 99,60 

      380/1   
* програми КЦ и остале услуге по 
уговору 3.473.000 3.458.413 99,58 

      380/2   * Програми за децу 200.000 198.635 99,32 
      380/3   * Програми за насељена места 3.062.000 3.044.847 99,44 
      380/4   * Сомборске музичке свечаности 1.000.000 1.000.000 100,00 

      380/5   
* IX Дечији фестивал ''Шарени свет 
2013.'' 300.000 300.000 100,00 

      380/6   * III Green town jazz fest 300.000 299.700 99,90 

      380/7   

* Трансфер АПВ- СОМУС, изложба 
слика шпанских мајстора, Милански 
едикт 1.060.000 1.060.000 100,00 

      381 424 Специјализоване услуге 500.000 497.000 99,40 

      382 425 
Текуће поправке и одржавање (услуге 
и материјали) 7.500.000 7.478.375 99,71 

      383 426 Материјал 400.000 382.340 95,58 
      384 482 Порези, обавезне таксе и казне  20.000 6.910 34,55 
          Укупно за извор 01: 23.875.000 23.738.877 99,43 
          Укупно за извор 07: 1.060.000 1.060.000 100,00 
          Укупно за главу 36: 24.935.000 24.798.877 99,45 
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  37       ИСТОРИЈСКИ АРХИВ Сомбор       
      385 411 Плате, додаци и накнаде запослених  8.582.000 8.565.446 99,81 

      386 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца  1.536.000 1.536.000 100,00 

      386/1 414 Социјална давања запосленима 153.000 153.000 100,00 
      387 415 Накнаде трошкова за запослене 229.000 222.987 97,37 

      388 416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  3.000 0 0,00 

      389 421 Стални трошкови 554.000 501.364 90,50 
      390 422 Трошкови путовања   25.000 24.771 99,08 
      391 423 Услуге по уговору 568.000 556.412 97,96 

      392 425 
Текуће поправке и одржавање (услуге 
и материјали) 193.000 160.203 83,01 

      393 426 Материјал 170.000 166.811 98,12 
      393/1 512 Машине и опрема - трансфер АПВ 100.000 100.000 100,00 
          Укупно за извор 01: 12.013.000 11.886.994 98,95 
          Укупно за извор 07: 100.000 100.000 100,00 
          Укупно за главу 37: 12.113.000 11.986.994 98,96 

  38       
Галерија ''МИЛАН КОЊОВИЋ'' 
Сомбор       

      394 411 Плате, додаци и накнаде запослених  5.372.000 5.366.940 99,91 

      395 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца  962.000 962.000 100,00 

      396 413 Накнаде у натури 5.000 5.000 100,00 
      397 414 Социјална давања запосленима 20.000 20.000 100,00 
      398 415 Накнаде трошкова за запослене 38.000 37.858 99,63 

      399 416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  65.000 65.000 100,00 

      400 421 Стални трошкови 948.000 901.685 95,11 
      400/1 421 Стални трошкови - Трансфер АПВ 103.000 103.000 100,00 
      401 422 Трошкови путовања   225.000 218.513 97,12 
      401/1 422 Трошкови путовања   - Трансфер АПВ 30.000 30.000 100,00 
      402 423 Услуге по уговору 570.000 544.759 95,57 
      402/1 423 Услуге по уговору - Трансфер АПВ 991.000 991.000 100,00 
      403 424 Специјализоване услуге 5.000 0 0,00 

      403/1 424 
Специјализоване услуге - Трансфер 
АПВ 70.000 70.000 100,00 

      404 425 
Текуће поправке и одржавање (услуге 
и материјали) 280.000 273.848 97,80 

      404/1 425 
Текуће поправке и одржавање - 
Трансфер АПВ 250.000 250.000 100,00 

      405 426 Материјал 270.000 251.042 92,98 
      405/1 512 Машине и опрема-Трансфер АПВ 80.000 80.000 100,00 
      405/2 426 Материјал - Трансфер АПВ 81.000 81.000 100,00 

      405/3 511 
Зграде и грађевински објекти - 
Трансфер АПВ  300.000 300.000 100,00 

          Укупно за извор 01: 8.760.000 8.646.644 98,71 
          Укупно за извор 07: 1.905.000 1.905.000 100,00 
          Укупно за главу 38 : 10.665.000 10.551.644 98,94 

  39 
83
0     

СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
РАДИО СОМБОРА       
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      406 
451
1 

Текуће субвенције јавним  
нефинансијским организацијама 2.850.000 2.850.000 100,00 

          Укупно за главу 39: 2.850.000 2.850.000 100,00 

  40 
13
0     

РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ГРАДА 
СОМБОРА       

      407 
451
1 

Текуће субвенције јавним  
нефинансијским организацијама 12.000.000 12.000.000 100,00 

          Укупно за главу 40: 12.000.000 12.000.000 100,00 
          ФИЗИЧКА КУЛТУРА       

    
81
0     Услуге рекреације и спорта       

        411 Плате, додаци и накнаде запослених  19.609.000 19.397.910 98,92 

        412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца  3.521.000 3.514.561 99,82 

        413 Накнаде у натури 0 0 0,00 
        414 Социјална давања запосленима 180.000 30.000 16,67 
        415 Накнаде трошкова за запослене 2.000.000 1.841.218 92,06 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  100.000 44.600 44,60 

        421 Стални трошкови 26.570.000 26.178.952 98,53 
        422 Трошкови путовања   0 0 0,00 
        423 Услуге по уговору 2.550.000 2.529.306 99,19 
        424 Специјализоване услуге 350.000 325.381 92,97 

        425 
Текуће поправке и одржавање (услуге 
и материјали) 4.810.000 4.807.867 99,96 

        426 Материјал 1.710.000 1.687.484 98,68 
        431 Амортизација некретнина и опреме 0 0 0,00 
        481 Дотације невладиним  организацијама 36.700.000 36.459.233 99,34 
        482 Порези, обавезне таксе и казне  0 0 0,00 

        483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  50.000 0 0,00 

        511 Зграде и грађевински објекти      200.000 168.600 84,30 
        512 Машине и опрема 1.000.000 994.023 99,40 
          Укупно  за функцију 810: 99.350.000 97.979.134 98,62 
          Укупно физичка култура : 99.350.000 97.979.134 98,62 
  41       Спортски центар ''СОКО'' Сомбор       
      408 411 Плате, додаци и накнаде запослених  19.609.000 19.397.910 98,92 

      409 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца  3.521.000 3.514.561 99,82 

      410 413 Накнаде у натури 0 0 0,00 
      411 414 Социјална давања запосленима 180.000 30.000 16,67 
      412 415 Накнаде трошкова за запослене 2.000.000 1.841.218 92,06 

      413 416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  100.000 44.600 44,60 

      414 421 Стални трошкови 26.570.000 26.178.952 98,53 
      415 422 Трошкови путовања   0 0 0,00 

      416 423 
Услуге по уговору (од тога обука 
непливача-500.000,00) 2.550.000 2.529.306 99,19 

      417 424 Специјализоване услуге 350.000 325.381 92,97 

      418 425 
Текуће поправке и одржавање (услуге 
и материјали) 4.810.000 4.807.867 99,96 
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      419 426 Материјал 1.710.000 1.687.484 98,68 
      420 431 Амортизација некретнина и опреме 0 0 0,00 
      421 482 Порези, обавезне таксе и казне  0 0 0,00 

      422 483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  50.000 0 0,00 

      423 511 Зграде и грађевински објекти      200.000 168.600 84,30 
      424 512 Машине и опрема 1.000.000 994.023 99,40 
          Укупно за главу 41 : 62.650.000 61.519.901 98,20 
  42       Средства за спортске активности       
      425 481 Дотације невладиним  организацијама 36.700.000 36.459.233 99,34 
          * Спортски савез општине 8.677.000 8.638.675 99,56 
      425/0          - административни трошкови 6.785.000 6.747.820 99,45 
      425/1          - школски спорт 1.892.000 1.890.855 99,94 
          *Организације физичке културе 28.023.000 27.820.558 99,28 

      425/2   
      - стручно-педагошки рад  
(тренери) 2.808.000 2.808.000 100,00 

      425/3         - стипендије 840.000 840.000 100,00 
      425/4         - основни трошкови клубова 13.875.000 13.774.500 99,28 
      425/5         - посебни програми клубова 9.500.000 9.500.000 100,00 
      425/6         - манифестације 1.000.000 898.058 89,81 
          Укупно за главу 42: 36.700.000 36.459.233 99,34 
          ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ       

  43 
91
1     Предшколско образовање       

      426 411 Плате, додаци и накнаде запослених  86.005.000 86.005.000 100,00 

      427 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца  15.395.000 15.395.000 100,00 

      428 413 Накнаде у натури 0 0 0,00 
      429 414 Социјална давања запосленима 0 0 0,00 
      430 415 Накнаде трошкова за запослене 0 0 0,00 

      431 416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  640.000 639.716 99,96 

      432 421 Стални трошкови 6.500.000 6.493.663 99,90 
      433 422 Трошкови путовања   0 0 0,00 

      434 423 
Услуге по уговору (превоз деце у 
забавишту и друго) 540.000 503.747 93,29 

      435 424 Специјализоване услуге 0 0 0,00 

      436 425 
Текуће поправке и одржавање (услуге 
и материјали) 2.020.000 2.020.000 100,00 

      437 426 Материјал 400.000 399.202 99,80 
      438 431 Амортизација некретнина и опреме 0 0 0,00 

      439 472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 7.000.000 7.000.000 100,00 

      440 482 Порези, обавезне таксе и казне  0 0 0,00 
      441 511 Зграде и грађевински објекти 5.680.000 5.680.000 100,00 
      442 512 Машине и опрема 0 0 0,00 
      443 515 Нематеријална имовина 0 0 0,00 
          Укупно за функцију 911: 124.180.000 124.136.328 99,96 
          Укупно  за главу 43: 124.180.000 124.136.328 99,96 
          ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       
    91   463 Текући трансфери осталим нивоима 182.435.000 168.733.696 92,49 



Странa  382                                Службени лист Града Сомбора                        Број 9 - 12.06.2014. 

 

2 1 власти  
        413 Накнаде у натури 6.645.000 5.917.314 89,05 
        414 Социјална давања запосленима 235.000 127.747 54,36 
        415 Накнаде трошкова за запослене 21.866.000 19.732.906 90,24 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  4.941.000 4.503.237 91,14 

        421 Стални трошкови 69.794.500 66.570.480 95,38 
        422 Трошкови путовања   31.798.000 28.795.994 90,56 
        423 Услуге по уговору 11.863.500 9.924.379 83,65 
        424 Специјализоване услуге 980.000 511.831 52,23 
        425 Текуће поправке и одржавање 16.387.500 16.168.894 98,67 
        426 Материјал 10.812.000 9.750.504 90,18 

        472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 6.300.500 6.095.298 96,74 

        482 Порези, обавезне таксе и казне  337.000 219.675 65,19 

        483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  475.000 415.436 100,00 

        
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 6.060.000 5.918.773 97,67 

        512 Машине и опрема 6.060.000 5.918.773 97,67 
          Укупно  функција 912: 188.495.000 174.652.469 92,66 
          Укупно основно образовање: 188.495.000 174.652.469 92,66 
  44       ОШ ''АВРАМ МРАЗОВИЋ'' СОМБОР       

      444 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  14.241.000 13.605.521 95,54 

        413 Накнаде у натури 287.000 287.000 100,00 
        414 Социјална давања запосленима 60.000 0 0,00 
        415 Накнаде трошкова за запослене 1.072.000 1.072.000 100,00 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  224.000 198.353 88,55 

        421 Стални трошкови 6.483.000 6.226.771 96,05 
        422 Трошкови путовања   3.214.000 3.212.219 99,94 
        423 Услуге по уговору 554.000 494.074 89,18 
        424 Специјализоване услуге 125.000 91.836 73,47 
        425 Текуће поправке и одржавање 1.150.000 1.112.426 96,73 
        426 Материјал 811.000 650.842 80,25 

        472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 260.000 260.000 100,00 

        483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  1.000 0 0,00 

      445 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 50.000 48.476 96,95 

        512 Машине и опрема 50.000 48.476 96,95 
          Укупно за главу 44: 14.291.000 13.653.997 95,54 

  45       
ОШ ''БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО'' 
СОМБОР       

      446 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  11.173.000 10.656.400 95,38 

        415 Накнаде трошкова за запослене 950.000 916.079 96,43 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  283.000 251.328 88,81 
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        421 Стални трошкови 2.443.000 2.387.171 97,71 
        422 Трошкови путовања   4.339.000 4.300.108 99,10 
        423 Услуге по уговору 677.000 441.280 65,18 
        424 Специјализоване услуге 37.000 23.650 63,92 
        425 Текуће поправке и одржавање 700.000 690.095 98,58 
        426 Материјал 538.000 499.210 92,79 

        472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 1.185.000 1.147.480 96,83 

        482 Порези, обавезне таксе и казне  21.000 0 0,00 

      447 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 40.000 40.000 100,00 

        512 Машине и опрема 40.000 40.000 100,00 
          Укупно за главу 45: 11.213.000 10.696.400 95,39 
  46       ОШ ''21.ОКТОБАР'' СОМБОР       

      448 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  5.440.000 4.769.595 87,68 

        415 Накнаде трошкова за запослене 570.000 378.786 66,45 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  26.000 21.061 81,00 

        421 Стални трошкови 1.818.000 1.771.896 97,46 
        422 Трошкови путовања   1.280.000 1.093.367 85,42 
        423 Услуге по уговору 356.000 352.377 98,98 
        424 Специјализоване услуге 145.000 16.950 11,69 
        425 Текуће поправке и одржавање 620.000 617.404 99,58 
        426 Материјал 427.000 404.214 94,66 

        472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 150.000 113.540 75,69 

        482 Порези, обавезне таксе и казне  8.000 0 0,00 

        483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  40.000 0 0,00 

      449 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 30.000 29.950 99,83 

        512 Машине и опрема 30.000 29.950 99,83 
          Укупно за главу 46: 5.470.000 4.799.545 87,74 

  47       
ОШ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' 
СОМБОР       

      450 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  9.341.000 8.854.051 94,79 

        413 Накнаде у натури 450.000 287.297 63,84 
        414 Социјална давања запосленима 2.000 0 0,00 
        415 Накнаде трошкова за запослене 500.000 357.036 71,41 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  385.000 366.350 95,16 

        421 Стални трошкови 5.146.000 5.106.696 99,24 
        422 Трошкови путовања   480.000 402.615 83,88 
        423 Услуге по уговору 355.000 352.579 99,32 
        424 Специјализоване услуге 35.000 35.000 100,00 
        425 Текуће поправке и одржавање 1.230.000 1.228.825 99,90 
        426 Материјал 508.000 491.427 96,74 

        472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 240.000 226.225 94,26 

        482 Порези, обавезне таксе и казне  10.000 0 0,00 
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      451 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 130.000 127.301 97,92 

        512 Машине и опрема 130.000 127.301 97,92 
          Укупно  за главу 47: 9.471.000 8.981.352 94,83 
  48       ОШ ''ИВО ЛОЛА РИБАР'' СОМБОР       

      452 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  8.850.000 8.718.752 98,52 

        415 Накнаде трошкова за запослене 247.000 229.504 92,92 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  275.000 269.647 98,05 

        421 Стални трошкови 4.446.000 4.421.725 99,45 
        422 Трошкови путовања   1.264.000 1.258.691 99,58 
        423 Услуге по уговору 347.000 316.901 91,33 
        424 Специјализоване услуге 30.000 26.800 89,33 
        425 Текуће поправке и одржавање 1.050.000 1.040.821 99,13 
        426 Материјал 871.000 834.662 95,83 

        472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 320.000 320.000 100,00 

      453 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 100.000 100.000 100,00 

        512 Машине и опрема 100.000 100.000 100,00 
          Укупно за главу 48: 8.950.000 8.818.752 98,53 

  49       
ОШ ''НИКОЛА ВУКИЋЕВИЋ'' 
СОМБОР       

      454 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  10.797.000 10.544.380 97,66 

        413 Накнаде у натури 50.000 45.465 90,93 
        414 Социјална давања запосленима 91.000 83.547 91,81 
        415 Накнаде трошкова за запослене 370.000 359.478 97,16 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  550.000 539.927 98,17 

        421 Стални трошкови 3.057.500 2.921.026 95,54 
        422 Трошкови путовања   3.355.000 3.341.796 99,61 
        423 Услуге по уговору 751.000 703.458 93,67 
        424 Специјализоване услуге 20.000 20.000 100,00 
        425 Текуће поправке и одржавање 1.268.500 1.263.936 99,64 
        426 Материјал 538.000 520.013 96,66 

        472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 500.000 500.000 100,00 

        482 Порези, обавезне таксе и казне  26.000 25.734 98,98 

        483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  220.000 220.000 100,00 

      455 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 101.000 100.000 99,01 

        512 Машине и опрема 101.000 100.000 99,01 
          Укупно за главу 49: 10.898.000 10.644.380 97,67 

  50       
ОШ ''АЛЕКСА ШАНТИЋ'' АЛЕКСА 
ШАНТИЋ       

      456 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  5.639.000 5.278.974 93,62 

        414 Социјална давања запосленима 1.000 0 0,00 
        415 Накнаде трошкова за запослене 858.000 856.295 99,80 
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        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  200.000 196.765 98,38 

        421 Стални трошкови 3.137.000 3.088.279 98,45 
        422 Трошкови путовања   514.000 381.940 74,31 
        423 Услуге по уговору 160.000 96.866 60,54 
        424 Специјализоване услуге 17.000 9.550 56,18 
        425 Текуће поправке и одржавање 415.000 398.523 96,03 
        426 Материјал 225.000 152.247 67,67 

        472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 110.000 97.619 88,74 

        482 Порези, обавезне таксе и казне  1.000 890 89,00 

        483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  1.000 0 0,00 

      457 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 20.000 20.000 100,00 

        512 Машине и опрема 20.000 20.000 100,00 
          Укупно за главу 50: 5.659.000 5.298.974 93,64 

  51       
ОШ ''22.ОКТОБАР'' БАЧКИ 
МОНОШТОР       

      458 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  7.150.000 6.778.853 94,81 

        413 Накнаде у натури 333.000 281.636 84,58 
        415 Накнаде трошкова за запослене 722.000 700.269 96,99 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  98.000 97.203 99,19 

        421 Стални трошкови 3.952.000 3.740.844 94,66 
        422 Трошкови путовања   190.000 179.709 94,58 
        423 Услуге по уговору 221.000 185.940 84,14 
        424 Специјализоване услуге 38.000 7.550 19,87 
        425 Текуће поправке и одржавање 524.000 517.989 98,85 
        426 Материјал 379.000 375.224 99,00 

        472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 693.000 692.490 99,93 

      459 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 30.000 28.171 93,90 

        512 Машине и опрема 30.000 28.171 93,90 
          Укупно за главу 51: 7.180.000 6.807.025 94,81 
  52       ОШ ''МОША ПИЈАДЕ'' БАЧКИ БРЕГ       

      460 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  5.560.000 5.044.590 90,73 

        413 Накнаде у натури 210.000 136.704 65,10 
        415 Накнаде трошкова за запослене 1.500.000 1.211.759 80,78 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  224.000 183.998 82,14 

        421 Стални трошкови 1.351.500 1.282.202 94,87 
        422 Трошкови путовања   35.000 21.775 62,21 
        423 Услуге по уговору 151.000 149.046 98,71 
        424 Специјализоване услуге 27.000 7.550 27,96 
        425 Текуће поправке и одржавање 1.650.000 1.649.554 99,97 
        426 Материјал 242.000 232.603 96,12 

        472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 164.500 164.500 100,00 
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        482 Порези, обавезне таксе и казне  5.000 4.900 98,00 

      461 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 50.000 49.958 99,92 

        512 Машине и опрема 50.000 49.958 99,92 
          Укупно за главу 52: 5.610.000 5.094.548 90,81 
  53       ОШ ''ЛАЗА КОСТИЋ'' ГАКОВО       

      462 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  5.494.000 5.142.100 93,59 

        415 Накнаде трошкова за запослене 1.425.000 1.282.439 90,00 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  166.000 165.865 99,92 

        421 Стални трошкови 2.219.000 2.161.574 97,41 
        422 Трошкови путовања   524.000 517.372 98,74 
        423 Услуге по уговору 242.000 205.256 84,82 
        424 Специјализоване услуге 20.000 9.550 47,75 
        425 Текуће поправке и одржавање 392.000 391.945 99,99 
        426 Материјал 396.000 310.928 78,52 

        472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 100.000 94.730 94,73 

        482 Порези, обавезне таксе и казне  9.000 2.442 27,13 

        483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  1.000 0 0,00 

      463 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 70.000 70.000 100,00 

        512 Машине и опрема 70.000 70.000 100,00 
          Укупно за главу 53: 5.564.000 5.212.100 93,68 

  54       
ОШ ''ПЕТЕФИ ШАНДОР'' 
ДОРОСЛОВО       

      464 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  4.900.000 4.764.703 97,24 

        413 Накнаде у натури 1.000 0 0,00 
        415 Накнаде трошкова за запослене 1.900.000 1.892.046 99,58 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  154.000 133.465 86,67 

        421 Стални трошкови 1.404.000 1.367.060 97,37 
        422 Трошкови путовања   140.000 121.240 86,60 
        423 Услуге по уговору 297.000 281.007 94,62 
        424 Специјализоване услуге 43.000 16.950 39,42 
        425 Текуће поправке и одржавање 273.000 272.756 99,91 
        426 Материјал 391.000 387.313 99,06 

        472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 293.000 292.865 99,95 

        483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  4.000 0 0,00 

      465 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 50.000 48.842 97,68 

        512 Машине и опрема 50.000 48.842 97,68 
          Укупно за главу 54: 4.950.000 4.813.545 97,24 

  55       
ОШ ''БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО'' 
БЕЗДАН       

      466 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  8.085.000 7.201.984 89,08 



Странa  387                                Службени лист Града Сомбора                        Број 9 - 12.06.2014. 

 

        415 Накнаде трошкова за запослене 849.000 582.061 68,56 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  150.000 96.673 64,45 

        421 Стални трошкови 5.031.000 4.669.169 92,81 
        422 Трошкови путовања   200.000 155.049 77,52 
        423 Услуге по уговору 180.000 138.662 77,03 
        424 Специјализоване услуге 25.000 9.550 38,20 
        425 Текуће поправке и одржавање 760.000 759.638 99,95 
        426 Материјал 370.000 296.963 80,26 

        472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 500.000 494.220 98,84 

        482 Порези, обавезне таксе и казне  20.000 0 0,00 

      467 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 40.000 40.000 100,00 

        512 Машине и опрема 40.000 40.000 100,00 
          Укупно за главу 55: 8.125.000 7.241.984 89,13 

  56       
ОШ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' 
КЉАЈИЋЕВО       

      468 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  7.228.000 7.010.504 96,99 

        414 Социјална давања запосленима 30.000 0 0,00 
        415 Накнаде трошкова за запослене 1.350.000 1.350.000 100,00 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  175.000 156.893 89,65 

        421 Стални трошкови 2.985.000 2.973.546 99,62 
        422 Трошкови путовања   690.000 637.774 92,43 
        423 Услуге по уговору 335.000 283.530 84,64 
        424 Специјализоване услуге 20.000 9.550 47,75 
        425 Текуће поправке и одржавање 1.010.000 1.009.995 100,00 
        426 Материјал 453.000 432.326 95,44 

        472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 180.000 156.890 87,16 

      469 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 40.000 40.000 100,00 

        512 Машине и опрема 40.000 40.000 100,00 
          Укупно за главу 56: 7.268.000 7.050.504 97,01 
  57       ОШ ''ОГЊЕН ПРИЦА'' КОЛУТ       

      470 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  5.465.000 4.417.645 80,84 

        413 Накнаде у натури 665.000 407.703 61,31 
        414 Социјална давања запосленима 45.000 44.200 98,22 
        415 Накнаде трошкова за запослене 700.000 594.447 84,92 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  220.000 132.500 60,23 

        421 Стални трошкови 2.675.000 2.250.055 84,11 
        422 Трошкови путовања   90.000 50.586 56,21 
        423 Услуге по уговору 170.000 136.109 80,06 
        424 Специјализоване услуге 21.000 18.910 90,05 
        425 Текуће поправке и одржавање 400.000 384.353 96,09 
        426 Материјал 275.000 213.679 77,70 

        472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 77.000 68.960 89,56 
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        482 Порези, обавезне таксе и казне  127.000 116.144 91,45 

      471 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 120.000 119.753 99,79 

        512 Машине и опрема 120.000 119.753 99,79 
          Укупно за главу 57: 5.585.000 4.537.398 81,24 
  58       ОШ ''ПЕТАР КОЧИЋ'' РИЂИЦА       

      472 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  6.535.000 5.363.748 82,08 

        413 Накнаде у натури 530.000 514.197 97,02 
        415 Накнаде трошкова за запослене 1.083.000 757.307 69,93 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  26.000 3.244 12,48 

        421 Стални трошкови 3.367.000 3.107.767 92,30 
        422 Трошкови путовања   150.000 101.240 67,49 
        423 Услуге по уговору 265.000 40.622 15,33 
        424 Специјализоване услуге 58.000 9.550 16,47 
        425 Текуће поправке и одржавање 370.000 329.075 88,94 
        426 Материјал 533.000 348.996 65,48 

        472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 150.000 148.750 99,17 

        482 Порези, обавезне таксе и казне  3.000 3.000 100,00 

      473 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 50.000 49.740 99,48 

        512 Машине и опрема 50.000 49.740 99,48 
          Укупно за главу 58: 6.585.000 5.413.488 82,21 

  59       
ОШ ''БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО'' 
СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ       

      474 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  8.170.000 6.833.536 83,64 

        413 Накнаде у натури 170.000 162.139 95,38 
        414 Социјална давања запосленима 2.000 0 0,00 
        415 Накнаде трошкова за запослене 1.600.000 1.322.840 82,68 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  395.000 383.640 97,12 

        421 Стални трошкови 3.735.000 3.140.805 84,09 
        422 Трошкови путовања   531.000 330.842 62,31 
        423 Услуге по уговору 217.000 159.907 73,69 
        424 Специјализоване услуге 60.000 24.073 40,12 
        425 Текуће поправке и одржавање 750.000 722.296 96,31 
        426 Материјал 329.000 250.785 76,23 

        472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 365.000 330.850 90,64 

        482 Порези, обавезне таксе и казне  15.000 5.360 35,73 

        483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  1.000 0 0,00 

      475 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 70.000 67.079 95,83 

        512 Машине и опрема 70.000 67.079 95,83 
          Укупно за главу 59: 8.240.000 6.900.615 83,75 

  60       
ОШ ''ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ'' 
СТАНИШИЋ       

      476 463 Текући трансфери осталим нивоима 8.440.000 8.035.701 95,21 
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1 власти  
        413 Накнаде у натури 630.000 553.349 87,83 
        415 Накнаде трошкова за запослене 1.300.000 1.188.673 91,44 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  180.000 167.797 93,22 

        421 Стални трошкови 4.295.000 4.169.682 97,08 
        422 Трошкови путовања   180.000 179.575 99,76 
        423 Услуге по уговору 350.000 302.642 86,47 
        424 Специјализоване услуге 31.000 11.951 38,55 
        425 Текуће поправке и одржавање 840.000 839.764 99,97 
        426 Материјал 433.000 431.368 99,62 

        472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 181.000 175.100 96,74 

        482 Порези, обавезне таксе и казне  20.000 15.800 79,00 

      477 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 40.000 39.590 98,98 

        512 Машине и опрема 40.000 39.590 98,98 
          Укупно за главу 60: 8.480.000 8.075.291 95,23 

  61       
ОШ ''БРАНКО РАДИЧЕВИЋ'' 
СТАПАР       

      478 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  7.485.000 7.230.799 96,60 

        415 Накнаде трошкова за запослене 1.105.000 1.076.740 97,44 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  10.000 0 0,00 

        421 Стални трошкови 4.125.000 4.014.631 97,32 
        422 Трошкови путовања   180.000 150.438 83,58 
        423 Услуге по уговору 440.000 417.142 94,81 
        424 Специјализоване услуге 120.000 98.670 82,23 
        425 Текуће поправке и одржавање 840.000 840.000 100,00 
        426 Материјал 505.000 483.178 95,68 

        472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 150.000 150.000 100,00 

        483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  10.000 0 0,00 

      479 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 125.000 125.000 100,00 

        512 Машине и опрема 125.000 125.000 100,00 
          Укупно за главу 61: 7.610.000 7.355.799 96,66 
  62       ОШ ''КИШ ФЕРЕНЦ'' ТЕЛЕЧКА       

      480 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  4.290.000 4.034.721 94,05 

        413 Накнаде у натури 157.000 156.348 99,58 
        414 Социјална давања запосленима 2.000 0 0,00 
        415 Накнаде трошкова за запослене 915.000 914.200 99,91 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  305.000 299.402 98,16 

        421 Стални трошкови 1.748.000 1.567.402 89,67 
        422 Трошкови путовања   116.000 114.827 98,99 
        423 Услуге по уговору 167.000 139.379 83,46 
        424 Специјализоване услуге 32.000 9.200 28,75 
        425 Текуће поправке и одржавање 260.000 259.209 99,70 
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        426 Материјал 341.000 333.355 97,76 

        472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 242.000 241.400 99,75 

        482 Порези, обавезне таксе и казне  5.000 0 0,00 

      481 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 30.000 29.780 99,27 

        512 Машине и опрема 30.000 29.780 99,27 
          Укупно за главу 62: 4.320.000 4.064.501 94,09 

  63       
ОШ ''МИРОСЛАВ АНТИЋ'' 
ЧОНОПЉА       

      482 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  5.896.000 5.569.679 94,47 

        415 Накнаде трошкова за запослене 1.216.000 1.082.085 88,99 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  281.000 232.985 82,91 

        421 Стални трошкови 2.058.000 2.035.573 98,91 
        422 Трошкови путовања   150.000 128.294 85,53 
        423 Услуге по уговору 360.000 314.311 87,31 
        424 Специјализоване услуге 20.000 18.800 94,00 
        425 Текуће поправке и одржавање 930.000 919.214 98,84 
        426 Материјал 415.000 382.982 92,28 

        472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 260.000 260.000 100,00 

        482 Порези, обавезне таксе и казне  10.000 0 0,00 

        483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  196.000 195.436 99,71 

      483 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 30.000 30.000 100,00 

        512 Машине и опрема 30.000 30.000 100,00 
          Укупно за главу 63: 5.926.000 5.599.679 94,49 
  64       СОШ '''ВУК КАРАЏИЋ'' СОМБОР       

      484 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  7.235.000 6.491.037 89,72 

        413 Накнаде у натури 200.000 124.475 62,24 
        414 Социјална давања запосленима 2.000 0 0,00 
        415 Накнаде трошкова за запослене 1.170.000 1.146.156 97,96 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  330.000 330.000 100,00 

        421 Стални трошкови 1.917.500 1.902.127 99,20 
        422 Трошкови путовања   1.300.000 857.819 65,99 
        423 Услуге по уговору 512.500 506.361 98,80 
        424 Специјализоване услуге 51.000 35.350 69,31 
        425 Текуће поправке и одржавање 425.000 394.813 92,90 
        426 Материјал 1.100.000 989.693 89,97 

        472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 180.000 159.679 88,71 

        482 Порези, обавезне таксе и казне  46.000 44.564 96,88 

        483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  1.000 0 0,00 

      485 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 3.165.000 3.163.412 99,95 

        512 Машине и опрема 3.165.000 3.163.412 99,95 
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          Укупно за главу 64: 10.400.000 9.654.449 92,83 

  65       
ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
''ПЕТАР КОЊОВИЋ'' СОМБОР       

      486 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  5.444.000 5.319.355 97,71 

        413 Накнаде у натури 2.961.000 2.961.000 100,00 
        415 Накнаде трошкова за запослене 1.000 0 0,00 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  214.000 206.142 96,33 

        421 Стални трошкови 1.493.000 1.410.386 94,47 
        422 Трошкови путовања   60.000 60.000 100,00 
        423 Услуге по уговору 291.000 275.826 94,79 
        424 Специјализоване услуге 4.000 841 21,03 
        425 Текуће поправке и одрж. 220.000 216.872 98,58 
        426 Материјал 190.000 188.288 99,10 
        482 Порези, обавезне таксе и казне  10.000 0 0,00 

      487 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 1.596.000 1.469.241 92,06 

        512 Машине и опрема 1.596.000 1.469.241 92,06 
          Укупно за главу 65: 7.040.000 6.788.596 96,43 

  66       
ШК.ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗ.ОДРАСЛИХ СОМБОР       

      488 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  3.577.000 3.299.373 92,24 

        413 Накнаде у натури 1.000 0 0,00 
        415 Накнаде трошкова за запослене 463.000 462.708 99,94 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  70.000 70.000 100,00 

        421 Стални трошкови 908.000 854.094 94,06 
        422 Трошкови путовања   1.066.000 915.280 85,86 
        423 Услуге по уговору 215.000 146.849 68,30 
        424 Специјализоване услуге 1.000 0 0,00 
        425 Текуће поправке и одржавање 310.000 309.392 99,80 
        426 Материјал 542.000 540.210 99,67 
        482 Порези, обавезне таксе и казне  1.000 841 84,10 

      489 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 83.000 82.480 99,37 

        512 Машине и опрема 83.000 82.480 99,37 
          Укупно за главу 66: 3.660.000 3.381.853 92,40 

  67       

НАКНАДЕ ЗА ПРЕВОЗ, СМЕШТАЈ 
И АНГАЖОВАЊЕ ЛИЧНИХ 
ПРАТИЛАЦА ДЕЦЕ И УЧЕНИКА       

      490 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  16.000.000 13.767.695 86,05 

        422 Трошкови путовања   11.750.000 10.283.440 87,52 

        423 
Услуге по уговору-смештај ученика са 
сметњама у развоју 250.000 218.594 87,44 

        423 
Услуге по уговору-накнада за личне 
пратиоце ученика (инклузија) 4.000.000 3.265.661 81,64 

          Укупно за главу 67: 16.000.000 13.767.695 86,05 

          СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       
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92
0     Средње образовање       

        
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  49.357.000 48.112.655 97,48 

        413 Накнаде у натури 822.000 817.577 99,46 
        414 Социјална давања запосленима 210.000 148.218 70,58 
        415 Накнаде трошкова за запослене 7.460.000 7.402.282 99,23 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  2.113.000 1.795.780 84,99 

        421 Стални трошкови 23.761.000 23.350.640 98,27 
        422 Трошкови путовања   1.447.000 1.282.560 88,64 
        423 Услуге по уговору 1.893.000 1.791.400 94,63 
        424 Специјализоване услуге 756.000 729.235 96,46 
        425 Текуће поправке и одржавање 5.676.000 5.664.565 99,80 
        426 Материјал 4.459.000 4.412.815 98,96 
        482 Порези, обавезне таксе и казне  49.000 13.489 27,53 

        483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  711.000 704.093 99,03 

        
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 12.122.000 2.381.795 19,65 

        511 Зграде и грађевински објекти      10.525.000 786.819 7,48 
        512 Машине и опрема 1.597.000 1.594.977 99,87 
          Укупно функција 920: 61.479.000 50.494.450 82,13 
          Укупно средње образовање: 61.479.000 50.494.450 82,13 
  68       СМШ ''ДР РУЖИЦА РИП'' СОМБОР       

      491 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  5.380.000 5.303.987 98,59 

        413 Накнаде у натури 460.000 458.337 99,64 
        414 Социјална давања запосленима 57.000 56.964 99,94 
        415 Накнаде трошкова за запослене 1.230.000 1.227.893 99,83 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  104.000 95.999 92,31 

        421 Стални трошкови 2.013.000 1.994.941 99,10 
        422 Трошкови путовања   140.000 115.191 82,28 
        423 Услуге по уговору 210.000 203.867 97,08 
        424 Специјализоване услуге 6.000 0 0,00 
        425 Текуће поправке и одржавање 760.000 760.000 100,00 
        426 Материјал 400.000 390.794 97,70 

      492 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 200.000 198.391 99,20 

        512 Машине и опрема 200.000 198.391 99,20 
          Укупно за главу 68: 5.580.000 5.502.378 98,61 

  69       
ГИМНАЗИЈА ''ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ'' 
СОМБОР       

      493 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  8.389.000 7.968.615 94,99 

        413 Накнаде у натури 130.000 130.000 100,00 
        414 Социјална давања запосленима 20.000 0 0,00 
        415 Накнаде трошкова за запослене 940.000 939.686 99,97 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  120.000 115.002 95,84 
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        421 Стални трошкови 4.548.000 4.284.530 94,21 
        422 Трошкови путовања   442.000 323.797 73,26 
        423 Услуге по уговору 406.000 397.051 97,80 
        424 Специјализоване услуге 2.000 0 0,00 
        425 Текуће поправке и одржавање 1.150.000 1.149.893 99,99 
        426 Материјал 629.000 628.656 99,95 
        482 Порези, обавезне таксе и казне  2.000 0 0,00 

      494 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 11.022.000 1.283.605 11,65 

        511 Зграде и грађевински објекти      10.525.000 786.819 7,48 
        512 Машине и опрема 497.000 496.786 99,96 
          Укупно за главу 69: 19.411.000 9.252.219 47,66 

  70       
СРЕДЊА ПОЉ.ПРЕХ.ШКОЛА 
СОМБОР       

      495 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  8.890.000 8.534.352 96,00 

        414 Социјална давања запосленима 100.000 91.254 91,25 
        415 Накнаде трошкова за запослене 950.000 911.948 95,99 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  684.000 389.340 56,92 

        421 Стални трошкови 4.701.000 4.696.506 99,90 
        422 Трошкови путовања   180.000 178.254 99,03 
        423 Услуге по уговору 260.000 259.260 99,72 
        424 Специјализоване услуге 170.000 170.000 100,00 
        425 Текуће поправке и одржавање 1.100.000 1.099.413 99,95 
        426 Материјал 635.000 634.285 99,89 
        482 Порези, обавезне таксе и казне  5.000 0 0,00 

        483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  105.000 104.093 99,14 

      496 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 100.000 100.000 100,00 

        512 Машине и опрема 100.000 100.000 100,00 
          Укупно за главу 70: 8.990.000 8.634.352 96,04 

  71       
СРЕДЊА ШКОЛА ''СВЕТИ САВА'' 
СОМБОР       

      497 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  5.467.000 5.387.710 98,55 

        413 Накнаде у натури 1.000 0 -0,04 
        414 Социјална давања запосленима 1.000 0 0,00 
        415 Накнаде трошкова за запослене 1.246.000 1.245.794 99,98 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  597.000 596.052 99,84 

        421 Стални трошкови 2.259.000 2.221.637 98,35 
        422 Трошкови путовања   212.000 208.621 98,41 
        423 Услуге по уговору 217.000 201.748 92,97 
        424 Специјализоване услуге 3.000 0 0,00 
        425 Текуће поправке и одржавање 506.000 505.335 99,87 
        426 Материјал 410.000 405.630 98,93 
        482 Порези, обавезне таксе и казне  10.000 2.894 28,94 

        483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  5.000 0 0,00 

      498 463 Капитални трансфери осталим 100.000 100.000 100,00 
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2 нивоима власти 
        512 Машине и опрема 100.000 100.000 100,00 
          Укупно за главу 71: 5.567.000 5.487.710 98,58 
  72       СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА       

      499 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  7.954.000 7.874.133 99,00 

        414 Социјална давања запосленима 2.000 0 0,00 
        415 Накнаде трошкова за запослене 1.107.000 1.104.524 99,78 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  358.000 357.007 99,72 

        421 Стални трошкови 3.610.000 3.576.091 99,06 
        422 Трошкови путовања   363.000 352.343 97,06 
        423 Услуге по уговору 318.000 303.113 95,32 
        424 Специјализоване услуге 554.000 553.750 99,95 
        425 Текуће поправке и одржавање 910.000 902.760 99,20 
        426 Материјал 730.000 724.546 99,25 
        482 Порези, обавезне таксе и казне  1.000 0 0,00 

        483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  1.000 0 0,00 

      500 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 200.000 200.000 100,00 

        512 Машине и опрема 200.000 200.000 100,00 
          Укупно за главу 72: 8.154.000 8.074.133 99,02 

  73       
СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
СОМБОР       

      501 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  10.602.000 10.421.606 98,30 

        414 Социјална давања запосленима 30.000 0 0,00 
        415 Накнаде трошкова за запослене 1.093.000 1.084.517 99,22 

        416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  250.000 242.381 96,95 

        421 Стални трошкови 5.815.000 5.768.119 99,19 
        422 Трошкови путовања   80.000 79.239 99,05 
        423 Услуге по уговору 372.000 330.088 88,73 
        424 Специјализоване услуге 1.000 0 0,00 
        425 Текуће поправке и одржавање 950.000 949.373 99,93 
        426 Материјал 1.380.000 1.357.294 98,35 
        482 Порези, обавезне таксе и казне  31.000 10.595 34,18 

        483 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  600.000 600.000 100,00 

      502 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 200.000 199.800 99,90 

        512 Машине и опрема 200.000 199.800 99,90 
          Укупно за главу 73: 10.802.000 10.621.406 98,33 
  74       СОШ ''ВУК КАРАЏИЋ'' Сомбор       

      503 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  1.170.000 1.139.545 97,40 

        421 Стални трошкови 655.000 650.157 99,26 
        422 Трошкови путовања   10.000 5.388 53,88 
        423 Услуге по уговору 30.000 26.280 87,60 
        424 Специјализоване услуге 20.000 5.485 27,43 
        425 Текуће поправке и одржавање 300.000 297.792 99,26 
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        426 Материјал 155.000 154.444 99,64 

      504 
463
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти 300.000 300.000 100,00 

        512 Машине и опрема 300.000 300.000 100,00 
          Укупно за главу 74: 1.470.000 1.439.545 97,93 

  75       
СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА 
СОМБОР       

      505 
463
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти  1.505.000 1.482.706 98,52 

        413 Накнаде у натури 231.000 229.240 99,24 
        415 Накнаде трошкова за запослене 894.000 887.921 99,32 
        421 Стални трошкови 160.000 158.659 99,16 
        422 Трошкови путовања   20.000 19.726 98,63 
        423 Услуге по уговору 80.000 69.993 87,49 
        426 Материјал 120.000 117.166 97,64 
          Укупно за главу 75: 1.505.000 1.482.706 98,52 

          

НАКНАДЕ ЗА СТИПЕНДИЈЕ 
НАДАРЕНИХ УЧЕНИКА И 
СТУДЕНАТА       

  76 
92
0     Средње образовање       

      506 472 
Накнаде из буџета за образовање, 
културу, науку 1.500.000 1.371.312 91,42 

          Укупно за функцију 920: 1.500.000 1.371.312 91,42 
          Укупно за главу 76: 1.500.000 1.371.312 91,42 

  77 
09
0     

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
некласификована на другом месту       

      507 472 
Трансфери осталим нивоима власти - 
намена за:       

      507/1   
* Трансфер АПВ - трошкови превоза 
ђака средњих школа 6.700.000 7.150.119 106,72 

      507/2   
* Трансфер АПВ - трошкови сахрана 
избеглих и прогн. лица 200.000 162.264 81,13 

      507/3   
* Трансфер АПВ - трошкови превоза 
студената 100.000 0 0,00 

      507/4   
* Трансфер АПВ - комесаријат за 
избеглице РС 5.040.000 5.040.000 100,00 

      507/5   
* Трансфер АПВ - комесаријат за 
избеглице РС  750.000 750.000 100,00 

      508 472 
Регресирање превоза ђака средњих 
школа 20.500.000 20.462.769 99,82 

          Укупно за извор 01: 20.500.000 20.462.769 99,82 
          Укупно за извор 07: 7.750.000 8.062.383 104,03 
          Укупно за извор 15: 5.040.000 5.040.000 100,00 
          Укупно за главу 77: 33.290.000 33.565.152 100,83 

  78 
76
0     

ЗДРАВСТВО некласификовано на 
другом месту       

      509 
4.63
1 

Текући трансфери осталим нивоима 
власти - Дом здравља 16.774.000 15.999.934 95,39 

        411 
Трансфери - Плате, додаци и накнаде 
запослених 11.450.000 10.980.527 95,90 
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        412 
Трансфери - Социјални доприноси на 
терет послодавца  2.050.000 1.948.081 95,03 

        415 
Трансфери - Накнаде трошкова за 
запослене 1.500.000 1.297.347 86,49 

        424 Трансфери - Специјализоване услуге 0 0 0,00 

        425 
Трансфери - Текуће поправке и 
одржавање 1.774.000 1.773.979 100,00 

      510 
4.63
2 

Капитални трансфери осталим 
нивоима власти - Дом здравља 5.076.000 1.872.214 36,88 

        512 Трансфери - Машине и опрема  5.076.000 1.872.214 36,88 

      511 424 
Специјал. здравствене услуге 
(мртвозорство, интерресорна к.) 4.560.000 4.536.619 99,49 

          Укупно за функцију 760: 26.410.000 22.408.767 84,85 
          Укупно за главу 78: 26.410.000 22.408.767 84,85 
  79       ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА       

    
47
3    Туризам       

      512 411 Плате, додаци и накнаде запослених  5.593.000 5.585.593 99,87 

      513 412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца  1.002.000 999.818 99,78 

      514 413 Накнаде у натури 1.000 0 0,00 
      515 414 Социјална давања запосленима 59.000 52.976 89,79 
      516 415 Накнаде трошкова за запослене 0 0 0,00 

      517 416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи  1.000 0 0,00 

      518 421 Стални трошкови  572.000 436.729 76,35 
      519 422 Трошкови путовања   480.000 468.052 97,51 
      520 423 Услуге по уговору од чега: 7.557.000 7.542.847 99,81 

      520/1   
* услуге по уговору  и програмске 
активности ТО 4.807.000 4.792.847 99,71 

      520/2   
* средства за манифестацију 
"Сомборско лето" 1.600.000 1.600.000 100,00 

      520/3   * средства за дочек Нове године 550.000 550.000 100,00 

      520/4   
* финансирање рада фијакерске 
службе 300.000 300.000 100,00 

      520/5   
* манифестација ''Ravangrad Wine 
Fest'' 300.000 300.000 100,00 

      520/6   
* Трансфер АПВ-Дани Ромске 
културе, Улица старих заната 500.000 500.000 100,00 

      521 424 Специјализоване услуге 110.000 109.600 99,64 
      522 425 Текуће поправке и одржавање  41.000 39.670 96,76 
      523 426 Материјал 229.000 220.739 96,39 
     524 512 Машине и опрема 100.000 98.129 98,13 
          Укупно за извор 01: 15.745.000 15.554.153 98,79 
          Укупно за извор 07: 500.000 500.000 100,00 
          Укупно за главу 79: 16.245.000 16.054.153 98,83 
          ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА       

  80 
32
0     Услуге противпожарне заштите       

      525 416 
Награде запосленима  и остали  
посебни расходи (комисије) 50.000 0 0,00 
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      526 481 
Дотације осталим непрофитним 
организацијама 950.000 898.900 94,62 

          Укупно за функцију 320: 1.000.000 898.900 89,89 
          Укупно за главу 80: 1.000.000 898.900 89,89 

          
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У 
САРАДЊИ СА  ДОНАТОРИМА       

  81 
13
0    Опште услуге       

     527 
451
1 

Текуће субвенције јавним 
нефинансијским институцијама:       

      527/1       *ЛАП Рома 1.500.000 1.385.426 92,36 
      527/2       *ЛАП за младе 2.500.000 2.351.483 94,06 

      527/3   
    *остали појекти из друштвене 
области 9.000.500 4.577.489 50,86 

      527/4       *ЛАП запошљавања 19.613.213 18.037.003 91,96 

      527/5   
Трансфер АПВ -Пројекат ''Подршка 
животној средини без алергена'' 5.107.859 5.107.859 100,00 

      527/6   
Средства трансфера из претходних 
година 3.225.891 2.792.800 86,57 

      527/7   
Трансфер АПВ -Мере активне 
политике запошљавања, јавни радови 10.100.000 10.100.000 100,00 

      527/8   
Трансфер АПВ - Стратегија локалног 
одрживог развоја 1.500.000 1.500.000 100,00 

      527/9   
Трансфер АПВ -Соларно грејање СЦ 
''Соко'' Сомбор 1.900.000 1.900.000 100,00 

      
527/1
0   

Трансфе АПВ - за МЗ Станишић, 
пројекат ''Место моје младости''  150.000 150.000 100,00 

      
527/1
1   

Трансфер АПВ - пројекат Војвођанска 
ул. у С.Милетићу 1.800.000 1.800.000 100,00 

      
527/1
2   

Трансфер АПВ-пројекат, опремање 
ФК Кордун и ОРК Кљајићево 192.862 192.862 100,00 

      
527/1
3   

Трансфер АПВ -пројекат а монтажно-
дем.бине у Б.Моноштору 741.555 741.555 100,00 

      
527/1
4   

Трансфер АПВ -техничко регулисање 
сабраћаја у зони ОШ ''Д.Обрадовић'' 1.500.000 0 0,00 

          Укупно за извор 01: 32.613.713 26.351.401 80,80 
          Укупно за извор 07: 22.992.276 21.492.276 86,57 
          Извор финансирања 15: 3.225.891 2.792.800 86,57 
          Укупно за главу 81: 58.831.880 50.636.477 80,80 
          ПОЉОПРИВРЕДА       

  82 
42
1     Пољопривреда       

          

Програм финансирања радова на 
заштити, уређењу и коришћењу 
пољопривредног земљишта 135.000.000 56.267.200 41,68 

      528 421 Стални трошкови 150.000 16.218 10,81 
      528/1 421 Стални трошкови 143.075 0 0,00 
      529 423 Услуге по уговору 1.050.000 402.440 38,33 
      529/1 423 Услуге по уговору 1.001.525 122.620 12,24 
      530 424 Специјализоване услуге 30.000.000 26.830.567 89,44 
      530/1 424 Специјализоване услуге - Трансфер 7.039.000 7.029.600 99,87 
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АПВ 
      530/2 424 Специјализоване услуге 28.614.999 12.733 0,04 
      531 425 Текуће поправке и одржавање 13.200.000 13.113.876 99,35 

      531/1 425 
Текуће поправке и одржавање- 
Трансфер АПВ 3.296.000 3.296.000 100,00 

      531/2 425 Текуће поправке и одржавање 12.590.600 23.696 0,19 
      532 426 Материјал 3.200.000 2.213.268 69,16 
      532/1 426 Материјал 3.052.267 188.214 6,17 
      533 482 Порези, обавезне таксе и казне  100.000 14.102 14,10 
      533/1 482 Порези, обавезне таксе и казне  295.383 202.800 68,66 
      534 511 Зграде и грађевински објекти      78.400.000 7.793.619 9,94 
      534/1 511 Зграде и грађевински објекти      74.580.532 4.495.709 6,03 
      535 512 Машине и опрема 1.200.000 27.110 2,26 
      535/1 512 Машине и опрема 1.144.600 130.980 11,44 
      536 514 Култивисана имовина 4.000.000 3.300.000 82,50 
      536/1 514 Култивисана имовина 3.815.333 0 0,00 
      537 515 Нематеријална имовина 700.000 0 0,00 
      537/1 515 Нематеријална имовина 667.683 0 0,00 
      538 541 Земљиште 3.000.000 2.556.000 85,20 
      538/1 541 Земљиште 2.861.500 0 0,00 
          Укупно за извор 01: 135.000.000 56.267.200 41,68 
          Укупно за извор 15: 135.806.498 12.206.352 8,99 
          Укупно за извор 07: 3.296.000 3.296.000 100,00 
          Укупно за главу 82: 274.102.498 71.769.552 26,18 

          
Организовање и функционисање 
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ       

  83 
36
0     Јавни ред и безбедност       

     539 423 Услуге по уговору 200.000 0 0,00 
     540 426 Материјал 800.000 0 0,00 
          Укупно за функцију 360: 1.000.000 0 0,00 
          Укупно за главу 83: 1.000.000 0 0,00 
       Буџет - извор финансирања 01 333.478.000 2.046.386.764 87,70 

      
Сопствена средства - извор 
финансирања 04 0 0 0,00 

      Трансфери - извор финансирања 07 43.405.476 42.213.859 97,25 

      Пренета средства - извор 13 112.537.788 60.597.693 53,85 

      Остали извори финансирања: 174.796.330 40.043.087 22,91 

      УКУПНО  2.664.217.595 2.189.241.403 82,17 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
 Завршни рачун буџета града Сомбор садржи: 

1. Биланс стања на дан 31.12.2013. године; 
2. Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2013. године до 31.12.2013. године; 
3. Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 01.01.2013. године до 

31.12.2013. године; 
4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2013. године до 31.12.2013. године; 
5. Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених 

средстава и извршења у периоду од 01.01.2013. године до 31.12.2013. године; 
Наведени Извештаји на основу којих је сачињена ова Одлука, оверени су и архивирани у 
Градској управи. 
 
6. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 

01.01.2013. године до 31.12.2013. године; 
7. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним 

отплатама дугова у периоду 01.01.2013. до 31.12.2013. године; 
8. Извештај о коришћењу средстава из Текуће и сталне буџетске резерве за период од 

01.01.2013. до 31.12.2013. године; 
9. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2013. до 

31.12.2013. године; 
10. Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од 01.01.2013. до 

31.12.2013. године. 
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Члан 14. 

 Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Сомбор за 2013. годину је саставни део ове 
Одлуке. 

 
Члан 15. 

 Одлуку о завршном рачуну буџета града Сомбор за 2013. годину заједно са Извештајем о 
извршењу Одлуке о буџету града Сомбор за период од 01.01.2013. до 31.12.2013. године доставити 
Управи за трезор, најкасније до 15. јуна 2014. године. 

 
Члан 16. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу града 
Сомборa“. 
 
 
 
РС-АПВ                                ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                         СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 400-13/2014-VIII                      Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 
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74. На основу члана 29. став 1. закона о основама система 
образовања и васпитања ("Сл.гл. РС", бр.72/2009, 52/2011 и 55/2013), 
члана 3. став 3. тачка 5. уредбе о критеријумима за доношење акта о 
мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа 
("Сл.гл. РС", бр.80/2010) и члана 38. Статута Града Сомбора 
("Сл.лист Града Сомбора", бр.2/2008 и 6/2013), Скупштина Града 
Сомбора је на 19. седници одржаној дана 12.06.2014.год., донела: 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МРЕЖИ 

ОСНОВНИХ ШКОЛА 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о мрежи основних школа ("Сл. лист Града 
Сомбора", бр.2/2014), члан 5. мења се и гласи: 
 "Делатност основног образовања одраслих обавља Школа 
за основно образовање одраслих, са седиштем у Сомбору у улици 
Лазе Костић број 5. 
 Школа има издвојена одељења у Апатину, Бачком 
Моноштору, Богојеву, Дорослову и Бездану." 
 

Члан 2. 
 Члан 7. Одлуке мења се и гласи: 
 "Делатност Основне музичке школе обавља Музичка 
школа "Петар Коњовић" са седиштем у Сомбору у улици Венац 
Војводе Петра Бојовића 9. и у издвојеном одељењу у Гимназији и 
Економској школи "Јован Јовановић Змај" у Оџацима, ул. Сомборска 
број 18." 
 

Члан 3. 
 Члан 8. Одлуке мења се и гласи: 
 "Ова Одлука ступа на снагу након добијања сагласности 
од Владе АП Војводине,а  примењиваће се од дана ступања на снагу 
Одлуке о укидању Основне школе "21. Октобар" у Сомбору". 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 61-2/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 

 
 
75. На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним 

делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/11), члана 38. тачка 6. у вези 
са чланом 14. став 1.  тачка  5. и 36. Статута Града Сомбора  
(“Сл.лист Града Сомбора”, бр. 2/08 и 6/13) и члана 39. став 2. и 3. 
Закона о прекршајима („Сл.гласник РС“, бр.65/2013), одборници 
Скупштине Града Сомбора на 19. седници одржаној дана 
12.06.2014.год. донели су 
 

О Д Л У К У  
О ПЕТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ И ЧИШЋЕЊУ СНЕГА     
 

Члан 1. 
 У Одлуци о одржавању чистоће и чишћењу снега 
(„Сл.лист општине Сомбор“ бр.1/98, 10/01, 3/03 и 4/03 и „Сл.лист 
Града Сомбора“ бр.8/11) у члану 43. у ставу 3. речи: „изриче 
мандатну казну“ замењују се речима: „издаје  прекршајни налог“. 

 
Члан 2. 

 У члану 44. став 2. број: „2.500,00“ замењује се бројем: 
„5.000,00“.  
 У ставу 3. број:  „2.500,00“  замењује се бројем: „5.000,00“. 
 

Члан 3. 
 У  члану 45. став 1. у тачки  16. тачка и запета на крају 
замењују се тачком.  
 Тачке 17. и  18. се бришу. 
             У  ставу 2. број:  „2.500,00“ замењује се бројем: „5.000,00“.
  
 У ставу 4. број:  „2.500,00“  замењује се бројем: „5.000,00“. 
 
 
 
 

Члан 4. 
           Члан 46. мења се и гласи: 

„Члан 46. 
             „Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара, за коју се 
издаје прекршајни налог,  казниће се за прекршај  правно лице ако:  

1. прикупља отпатке са депонија  и из посуда за отпатке 
( чл.7. став 2. Одлуке); 

2. чишћење јавне површине не изврши благовремено и 
отпатке сакупљене  са јавне површине не смести у 
посуде за кућне отпатке (чл.15. Одлуке); 

3. поступи супротно забрани из чл.18. ове Одлуке; 
4. врши истовар и утовар огревног, грађевинског и 

другог материјала и робе на јавној површини 
супротно чл.20. став 1. ове Одлуке; 

5. поступи супротно забрани из чл.26. ове Одлуке; 
6. благовремено  не организује и не изврши чишћење 

снега и одстрањивање ледене масе (чл.41. Одлуке); 
7. не изврши уклањање снега, леда и ледених клица-

леденица са кровова, терасе или балкона (чл.42. 
Одлуке). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 5.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник 
новчаном казном од 10.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко 
лице новчаном казном од 5.000,00 динара.“ 

 
Члан 5. 

Члан 47. мења се и гласи: 
„ Члан 47. 

 За прекршаје из  члана 46. прекршајни налог у складу са 
законом издаје комунална инспекција, односно комунална 
полиција.“       

 
Члан 6. 

 Задужује се Одбор за статутарна питања, организацију и 
нормативна акта Скупштине Града да донесе пречишћени текст 
Одлуке о одржавању чистоће и чишћењу снега, а на основу предлога 
којег ће изрaдити Одељење за комуналне послове Градске управе 
Града Сомбора. 
 

Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 352-552/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 

 
 

 76. На основу члана 20. став 1. тачка 5. и члана  32. став 1. 
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр. 
129/2007), члана 38. тачка 6. у вези са чланом 14. став 1.  тачка  5. и  
36. Статута Града Сомбора (“Сл.лист Града Сомбора”, бр. 2/08 и 
6/13) и члана 39. став 2. и 3. Закона о прекршајима („Сл.гласник  
РС“, бр. 65/2013) одборници Скупштине Града Сомбора на 19. 
седници одржаној дана 12.06.2014.год. донели су 
 

О Д Л У К У  
О  ТРЕЋИМ   ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

 ОДЛУКЕ О ПИЈАЧНОМ РЕДУ  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА   

 
Члан 1. 

 У Одлуци  о пијачном реду на територији Града  Сомбора  
(„Сл.лист општине Сомбор“, бр.8/05 и 1/07 и „Сл.лист Града 
Сомбора“,бр.6/13)  члан 35. мења се и гласи: 
 

„Члан 35. 
 Надзор над извршавањем ове одлуке врши  Одељење 
инспекције и комуналне полиције градске управе Града Сомбора  
путем комуналне  инспекције и комуналне полиције, и остале 
надлежне службе и органи.  
 Комунално-полицијске послове обавља комунални 
полицајац, који поред законом утврђених овлашћења, издаје 
прекршајни налог и подноси захтев за вођење прекршајног поступка 
за прекршаје прописане овом одлуком. 
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 Уколико, комунални полицајац у обављању комунало-
полицијских послова, уочи повреду прописа из надлежности другог 
органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни орган.“ 

 
Члан 2. 

 У члану 36.  став 1. број:  „5.000,00“  замењује се бројем: 
„50.000,00”, а број: „50.000“  замењује  се бројем: „1.000.000,00“. 
 После тачке 7. додају се тачке 8. и 9  које гласе: 
 „ 8) ако се не придржава истакнутог радног времена 
пијаце (члан 16.). 
 9) ако наплати накнаду за коришћење продајног места 
(пијачарина) продавцу који продаје производе супротно 
чл.6.,7.,8.,9.,10. и 11. ове одлуке (члан 33).“  
 У ставу 2. број:  „1.000“  замењује се бројем: „5.000,00”, а 
број: „5.000“  замењује  се бројем: „75.000,00“.             

 
Члан 3. 

 Члан 37. мења се и гласи:  
„Члан 37. 

 „Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара, за коју се 
издаје прекршајни налог,  казниће се за прекршај  правно лице:  

1. ако продаје  производе на пијацама које нису одређене за 
продају тих производа или их продају лица која нису 
овлашћења за продају на пијацама (члан 6. до 12.); 

2. ако врши продају робе на местима супротно чл.19.,21. и 
23.; 

3. ако не плати накнаду за коришћење продајног места (члан 
33.); 

4. ако се понаша супротно члану 26. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 5.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник 
новчаном казном од 10.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко 
лице новчаном казном од 4.000,00 динара.“ 

 
Члан 4. 

           Члан 38. мења се и гласи: 
„Члан 38. 

 За прекршаје из  члана 37. прекршајни налог у складу са 
законом издаје комунална  инспекција, односно комунална 
полиција.“                

 
Члан 5. 

 Задужује се Одбор за статутарна питања, организацију и 
нормативна акта Скупштине Града да донесе пречишћени текст 
Одлуке о  пијачном реду на територији Града  Сомбора , а на основу 
предлога који ће изрaдити Одељење за комуналне послове Градске 
управе Града Сомбора. 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 352-553/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 

 
 

 77. На основу члана 20. став 1. тачка 26. и чл. 32. став 1. 
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр. 
129/2007), члана  38.тачка 6. у вези са чланом 14. став 1. тачка  27. и 
36. Статута Града Сомбора  (“Сл.лист Града Сомбора”, бр. 2/08 и 
6/13) и  члана 39. став 2. и 3. Закона  о прекршајима („Сл.гласник  
РС“,бр.65/2013), одборници Скупштине Града Сомбора на 19. 
седници одржаној дана 12.06.2014.год., донели су 
 

О Д Л У К У 
О ПРВИМ  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 
Члан 1. 

 Члан 18. Одлуке  о држању домаћих животиња на 
територији Града Сомбора („Сл.лист Града Сомбора, бр.9/2011), 
мења се и гласи: 
 
 

„Члан 18. 
 Држање пчела, односно постављање кошница дозвољено 
је на отвореном простору изван насељеног места  и у насељеном 
месту у складу са одредбама важећих законских и подзаконских 
прописа којима је реулисано гајење  и селидба пчела.“ 
 

Члан 2. 
 У члану 23. став 1. број:  „5.000,00“  замењује се бројем: 
„10.000,00“. 
 У  ставу  2.  број:  „2.500,00“  замењује се бројем: 
„5.000,00“. 
 

Члан 3. 
 У члану 24. став 1. број:  „2.500,00“  замењује се бројем: 
„5.000,00“. 
 Тачка 6. мења се и гласи: „поступа са домаћим 
животињама супротно одредбама чл.21. тачка 1., 2., 3., 4 и 8. ове 
Одлуке,“ 
 Став 2. се брише.  

 
Члан 4. 

 После  члана 24.  додаје се нови члан 24а, који гласи: 
   

„ Члан 24а 
 Новчаном казном у износу од 6.000,00 динара, за коју се 
издаје прекршајни налог,  казниће се за прекршај  физичко лице  ако 
поступа са домаћим животињама супротно одредбама  чл.21. тачка  
5., 6. и 7. ове Одлуке. 
 За прекршај из става 1. овог члана  прекршајни налог у 
складу са законом издаје комунална инспекција.“                

 
Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 352-554/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 

 
 

 78. На основу члана 20. став 1. тачка 26. и члана  32. став 
1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр. 
129/2007), члана  38.тачка 6. у вези са чланом 14. став 1.  тачка  27.  и 
36. Статута Града Сомбора  (“Сл.лист Града Сомбора”, бр. 2/08 и 
6/13) и  члана  39. став 2. и 3. Закона  о прекршајима („Сл.гласник  
РС“,бр.65/2013), одборници Скупштине Града Сомбора на 19. 
седници одржаној дана 12.06.2014.год., донели су 

 
О Д Л У К У 

О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  ДРЖАЊУ  
КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о држању кућних љубимаца  на територији 
Града Сомбора („Сл.лист Града Сомбора, бр.12/2011), у члану 33. 
после става 2. додаје се став 3. који гласи: „У вршењу послова  
инспекцијског надзора ветеринарски инспектор је дужан и овлашћен 
да налаже мере у складу са Законом о добробити животиња.“  
 

Члан 2. 
 После  члана 33. додаје се нови члан 33а, који гласи: 

„Члан 33а 
 Комунално-полицијске послове обавља комунални 
полицајац, који поред законом утврђених овлашћења, издаје 
прекршајни налог и подноси захтев за вођење прекршајног поступка 
за прекршаје прописане овом одлуком. 
 Уколико, комунални полицајац у обављању комунало-
полицијских послова, уочи повреду прописа из надлежности другог 
органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни орган.“ 
 

Члан 3. 
 После новог  члана 33а додаје се нови члан 33б, који 
гласи: 

„Члан 33б 
 У вршењу инспекцијског надзора  комунални инспектор 
Одељења иснпекције и комуналне полиције   је овлашћен да:  
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 1. донесе решење о отклањању недостатака и 
неправилности  у погледу броја, услова и начина држања  и заштите 
животиња; 
 2. покрене прекршајни поступкак против власника или 
држаоца кућног љубимца уколико не поступи у складу са решењем 
из тачке 1. овог става; 
 3. изда налог зоохигијенској служби да у складу са чл.31. 
ове одлуке  уклони  лешеве угинулих животиња са јавне површине; 
 4. изда налог зоохигијенској служби  за хватање 
напуштених или изгубљених животиња у складу са чл.24. ове одлуке; 
 5. обавља и друге послове у складу са овом одлуком; 
 6. издаје прекршајни налог у складу са законом.  
 Жалба на решење из става 1. овог члана, не одлаже 
извршење решења.“ 

 
Члан 4. 

 У члану 34. став 1. број:  „2.500,00“  замењује се бројем: 
„5.000,00“. 
 Тачке 4. и 9. бришу се. 
 Досадашње тачке 5. до 8. постају тачке 4. до 7. 
 После досадашње тачке 8. која постаје тачка 7.  додаје се 
нова тачка 8. која гласи: „не поступи по извршном решењу 
надлежног инспектора.“ 
 У ставу 3. број:  „2.500,00“  замењује се бројем: „5.000,00“. 
 У ставу 4. број: „5.000,00“  замењује се бројем: „10.000,00”. 
 Став 5. брише се. 
                                                                          

Члан 5. 
 После  члана 34.  додаје се нови члан 34а. који гласи 
 

„Члан 34а. 
 Новчаном казном у износу од 6.000,00 динара, за коју се 
издаје прекршајни налог,  казниће се за прекршај  физичко лице  ако 
поступи супротно члану 18. и чл.29. став 3.  ове Одлуке.“  

 
Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 352-555/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 

 
 

 79. На основу члана 3. тачка 7. и члана 4. Закона о 
комуналним делатностима („Сл.гласник РС“,бр. 88/2011), члана 38. 
тачка 6. у вези са чланом 14. став 1. тачка 36.Статута Града Сомбора 
(“Сл.лист Града Сомбора”, бр. 2/08 и 6/13) и  члана  39. став 2. и 3. 
Закона  о прекршајима („Сл.гласник РС“, бр.65/2013), одборници 
Скупштине Града Сомбора на 19. седници одржаној дана 
12.06.2014.год. донели су 
 

О Д Л У К У 
О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА 

 
Члан 1. 

 У Одлуци  о јавним паркиралиштима на територији Града 
Сомбора („Сл.лист Града Сомбора, бр.4/2012), у  члану 30.  став 2.  
речи: „изрекне  мандатну казну“ замењују се речима: „изда  
прекршајни налог“. 

Члан 2. 
 У члану 31. речи: „изрекне  мандатну казну прописану 
овом Одлуком“ замењују се речима:  „изда  прекршајни налог за 
прекршаје прописане овом Одлуком“. 
 

Члан 3. 
 У члану 32. став 1. број: „2.500,00“ замењује се бројем: 
„5.000,00“. 

 
Члан 4. 

 У члану 33. став 1. број:  „2.500,00“  замењује се бројем: 
„5.000,00“. 
 У тачки 2. после речи Одлуке додаје се  тачка.  
 Тачка 3. брише се. 
 У ставу 2. број: „5.000,00“ замењује се бројем: „10.000,00“. 
 У ставу  3. број: „2.500,00“  замењује се бројем: „5.000,00“. 

Члан 5. 
 Члан 34. мења се и гласи: 

„Члан 34. 
 Новчаном казном у износу од 20.000,00 динара, за коју се 
издаје прекршајни налог,  казниће се за прекршај  правно лице ако 
поступи супротно члану 27. ове Одлуке. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 6.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник 
новчаном казном од 20.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко 
лице новчаном казном од 6.000,00 динара .“ 

 
Члан 6. 

 После  члана 34.  додаје се нови члан 34а, који гласи: 
„ Члан 34а 

 За прекршај из чл.34. ове Одлуке, прекршајни налог у 
складу са законом издаје комунална инспекција, односно комунална 
полиција.“                

 
Члан 7. 

              Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 352-556/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 

 
 
 80. На основу члана 167. став 4.  Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС" бр.72/09 и 81/09-исправка, 64/10-одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13-одлука УС И 98/13-
одлука УС), члана 38. тачка 6.  у вези са чланом 14. став 1. тачка 36.  
Статута града  Сомбора ( "Сл. лист Града Сомбора" бр.2/08 и 6/13) и 
члана 39. став 2. и 3. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“ бр. 
65/2013), одборници Скупштине Града Сомбора на 19. седници 
одржаној дана 12.06.2014.год. донели су 
 

О Д Л У К У 
О ДРУГИМ   ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

УСЛОВИМА И МЕРАМА ЗА УКЛАЊАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКИХ 
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА  СОМБОРA 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о условима и мерама за уклањање грађевинских 
објеката на територији Града Сомбора („Сл.лист Града Сомбора, 
бр.4/2010 и 3/2011), у члану 17а. речи: „изриче  мандатну казну“ 
замењују се речима:  „издаје  прекршајни налог“. 
 

Члан 2. 
 У члану 18.  став 1. број:  „500.000,00“ замењује се бројем: 
„1.000.000,00“. 
 Тачке 2.) и 3.) бришу се. 
 Досадашње  тачке 4.) до  7.)  постају тачке 2.)  до 5.). 
 У ставу 2. број:  „2.500,00“  замењује се бројем: „5.000,00“. 
 У ставу 3.број  „5.000,00“  замењује се бројем: „10.000,00”. 
 

Члан 3. 
 Члан 18а. мења се и гласи: 

„Члан 18а. 
 Новчаном казном у износу од 40.000,00 динара, за коју се 
издаје прекршајни налог, казниће се за прекршај  правно лице-
власник објекта и извођач радова  ако: 

1. не изврши ограђивање и видно обележавање простора на 
коме се спроводи уклањање  (члан 6. став 3.тачка 
1.Одлуке); 

2. не преудузме мере на смањењу загађења при уклањању -
постављање заштитиног платна, поливање објекта и сл. 
(члан 6. став 3. тачка 2. Одлуке). 

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 10.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник 
новчаном казном од 50.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко 
лице  новчаном казном од 10.000,00 динара.“ 
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Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 354-104/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 

 
 
 81. На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи 
("Сл.гласник РС", бр.72/09 и 81/09-исправка, 64/10-одлука УС и 
24/11) и члана 38. Статута Града Сомбора ("Сл. лист Града 
Сомбора", бр. 2/2008 и 6/2012), одборници Скупштине Града 
Сомбора на 19. седници одржаној дана 12.06.2014.год. донели су 

 
ОДЛУКУ О ДОНОШЕЊУ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
ПРИМАРНЕ ГРАДСКЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ИЗМЕЂУ 
АПАТИНСКОГ И БЕЗДАНСКОГ ПУТА У СОМБОРУ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком доноси се План детаљне регулације 
примарне градске саобраћајнице  између Апатинског и Безданског 
пута у Сомбору. 

  
Члан 2.  

 План детаљне регулације просторно обухвата простор у 
западном делу града, између постојећих улица Апатински и 
Бездански пут. Траса планиране саобраћајнице са једне стране се 
надовезује  на раскрсницу Апатинског пута ( државног пута 2. реда 
Р-101) и изграђеног дела примарне саобраћајнице од Стапарског до 
Апатинског пута, а са друге стране на раскрсницу Безданског пута ( 
државни пут 1. реда: М-17.1 и М-18) и изграђеног северног дела 
обилазнице. Траса се са јужне стране  (од Апатинског пута) води око 
300 м десном страном канала А-А, прелази га и наставља у дужини 
од око 770 м, где премошћава растеретни канал, те даље наставља 
десном кривином, па у правцу, у дужини од око 2,4 км, прелазећи 
железничку пругу Богојево- Суботица и Сонта- Апатин фабрика- 
Сомбор Стрилић, на локацији код Шикарског пута. Даље се траса 
десном кривином укључује на правац планиране обилазнице око 
Сомбора, прелази локални  пут Л- 405 и локалну жељезничку пругу 
Сомбор- Бачки Брег на истој локацији и завршава се са стационажом 
око 4+150 м на Безданском путу. Површина обухвата Плана износи 
око 94 ха, а коридор предвиђен за јавну намену- изградњу 
саобрађајнице је ширине око 30 м. 
  

Члан 3. 
 Саставни део ове Одлуке je и Нацрт плана детаљне 
регулације примарне градске саобраћајнице  између Апатинског и 
Безданског пута у Сомбору, број техничког дневника 79/11, који је 
израдио ЈП "Урбанизам" из Сомбора. 
 

Члан 4. 
 Циљ доношења Плана детаљне регуалције је урбанистичко 
дефинисање и уређивање  планиране намене Блока уз утрђивање 
правила уређења и правила грађења градског грађевинског земљишта 
у функцији обезбеђивања коришћења истог.  
 

Члан 5. 
 За План детаљне регулације примарне градске 
саобраћајнице  између Апатинског и Безданског пута у Сомбору,, у 
складу са чланом 8. Одлуке о изради Плана детаљне регулације 
примарне градске саобраћајнице  између Апатинског и Безданског 
пута у Сомбору, а према решењу о  не приступању стратешкој 
процени утицаја Плана детаљне регулације примарне градске 
саобраћајнице између Апатинског и Безданског пута у Сомбору бр. 
350-27/2011 од 11.04.2011 издатог од стране Одељења за комуналне 
послове града Сомбора.,  није обавезна израда стратешке процена 
утицаја плана на животну средину. 
 

Члан 6.  
 План детаљне регулације примарне градске 
саобраћајнице  између Апатинског и Безданског пута у Сомбору,  
састоји се из текстуалних и графичких прилога. 
 Текстуални део обухвата следеће тачке: општи део, 
полазне основе плана, плански део, правила уређења и правила 
грађења. 

 Графички део обухвата следеће тачке: Извод из 
Генералног Плана Града Сомбора, Катастарско-топографски план 
са границама обухвата, Карта власника – корисника парцела у 
регулацији саобраћајнице, Постојећи начин коришћења земљишта у 
регулацији саобраћајнице, Планирана намена површина у обухвату 
плана, Ситуациони план са планом регулације и нивелације,  План 
постојеће и планиране комуналне и енергетске инфраструктуре и 
Зоне заштите археолошких локалитета. 
 

Члан 7. 
 По доношењу Плана детаљне регулације примарне 
градске саобраћајнице  између Апатинског и Безданског пута у 
Сомбору, План се ради потписивања, оверавања и архивирања 
израђује у три примерка у аналогном и четири примерка у 
дигиталном облику. Све примерке плана у аналогном облику пре 
оверавања потписује предузеће које је израдило план, одговорни 
урбаниста који је руководио израдом плана и орган надлежан за 
његово доношење. 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 350-38/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 

 
 

82. На основу члана 16. став 9. Закона о превозу у 
друмском саобраћају ( "Сл. гласник РС" бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 
62/2006 и 31/11)  и члана 8. Одлуке о јавном превозу у друмском 
саобраћају на територији општине Сомбор ("Сл. лист општине 
Сомбор" бр. 8/2005) и члана 14. Статута Града Сомбора ("Сл. лист 
Града Сомбора" бр. 2/2008 и 6/13), Скупштинa Града Сомбора је на 
19. седници, одржаној дана 19.06.2014. године, донела: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  
ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ 

ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И  
ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СОМБОРА ЗА 2014/2015. ГОДИНУ, 
РЕГИСТРАЦИЈУ И ОВЕРУ РЕДОВА ВОЖЊЕ 

"СЕВЕРТРАНС" АД СОМБОР 
 

I 
            ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм превоза путника у 
градском и приградском саобраћају на територији Града Сомбора за 
сезону 2014/2015. године, регистрацију и оверу редова вожње 
"Севертранс" АД Сомбор, за следеће линије: 

1. Аутобуска станица - Хала "Мостонга" - Канал, 
2. Стрилић - Аутобуска станица, 
3. Стрилић - АС Сомбор - Индустријска зона, 
4. Железничка станица - индустријска зона, 

             5. Сомбор - Бачки Моноштор, 
6. Сомбор - „Канал“ - Буковац, 
7. Сомбор - „Панонка“ - Градина, 
8. Сомбор - Кљајићево, 
9. Сомбор - Светозар Милетић - Алекса Шантић, 
10. Сомбор - Чонопља - Кљајићево 
11. Сомбор - Чонопља - Телечка, 

             12. Сомбор - Бездан - Бачки Брег, 
             13. Сомбор - Билић - Ранчево, 
             14. Сомбор - Чичови -Жарковац, 

15. Сомбор - Гаково - Растина, 
16. Сомбор - ПИК „Салаши“ - Ленија, 

             17. Сомбор - Аеродром, 
18. Сомбор - Станишић - Риђица, 
19. Сомбор - Стапар - Дорослово. 

                   (закључно са бројем 19(деветнаест)) 
 

II 
            Ово Решење објавити у "Службеном листу Града Сомбора", а 
ступа на снагу даном доношења. 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 344-69/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 
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83. На основу члана 48., 49. и 56. Закона о локалним 
изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и Извештаја Одбора за 
кадровска и административна питања и радне односе са 37. седнице 
од 11.06.2014. године, Скупштина Града Сомбора је, на 19. седници 
која је одржана 12.06.2014. године, донела  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
 

I 
Потврђује се мандат одборнику Скупштине Града 

Сомбора, кандидату за одборника изабраног на изборима одржаним 
06.05.2012. и 18.05.2012. године: 

• АЛЕКСАНДРУ ЂОРЂЕВИЋУ, са изборне листе 
Покренимо Сомбор - Томислав Николић (Српска 
напредна странка, Нова Србија, Покрет снага 
Србије - ВК). 

 
II 

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 
мандата. 

III 
Ово Решење објавити у "Службеном листу Града 

Сомбора". 
IV 

Против овог Решења може се изјавити жалба Управном 
суду у року од 48 часова од дана доношења. 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-153/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 

 
 

84. На основу члана 48., 49. и 56. Закона о локалним 
изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и Извештаја Одбора за 
кадровска и административна питања и радне односе са 37. седнице 
од 11.06.2014. године, Скупштина Града Сомбора је, на 19. седници 
која је одржана 12.06.2014. године, донела  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
 

I 
Потврђује се мандат одборнику Скупштине Града 

Сомбора, кандидату за одборника изабраног на изборима одржаним 
06.05.2012. и 18.05.2012. године: 

• БОЖИ ЦВЕТИЋУ, са изборне листе „Ивица Дачић 
– Социјалистичка партија Србије (СПС), 
Социјалдемократска партија Србије (СДПС)“. 

 
II 

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 
мандата. 

III 
Ово Решење објавити у "Службеном листу Града 

Сомбора". 
IV 

Против овог Решења може се изјавити жалба Управном 
суду у року од 48 часова од дана доношења. 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-159/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85. На основу члана 48., 49. и 56. Закона о локалним 
изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и Извештаја Одбора за 
кадровска и административна питања и радне односе са 37. седнице 
од 11.06.2014. године, Скупштина Града Сомбора је, на 19. седници 
која је одржана 12.06.2014. године, донела  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
 

I 
Потврђује се мандат одборнику Скупштине Града 

Сомбора, кандидату за одборника изабраног на изборима одржаним 
06.05.2012. и 18.05.2012. године: 

• ДАНИЕЛУ ЈУРИЋУ, са изборне листе „Душан 
Јовић - Уједињени региони Србије“. 

 
II 

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 
мандата. 

III 
Ово Решење објавити у "Службеном листу Града 

Сомбора". 
IV 

Против овог Решења може се изјавити жалба Управном 
суду у року од 48 часова од дана доношења. 

 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-158/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 

 
 
86. На основу члана 48., 49. и 56. Закона о локалним 

изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и Извештаја Одбора за 
кадровска и административна питања и радне односе са 37. седнице 
од 11.06.2014. године, Скупштина Града Сомбора је, на 19. седници 
која је одржана 12.06.2014. године, донела  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
 

I 
Потврђује се мандат одборнику Скупштине Града 

Сомбора, кандидату за одборника изабраног на изборима одржаним 
06.05.2012. и 18.05.2012. године: 

• ЂУРИ СЕКУЛИЋУ, са изборне листе Покренимо 
Сомбор - Томислав Николић (Српска напредна 
странка, Нова Србија, Покрет снага Србије - ВК). 

 
II 

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 
мандата. 

III 
Ово Решење објавити у "Службеном листу Града 

Сомбора". 
IV 

Против овог Решења може се изјавити жалба Управном 
суду у року од 48 часова од дана доношења. 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-155/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 
 

 
87. На основу члана 48., 49. и 56. Закона о локалним 

изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и Извештаја Одбора за 
кадровска и административна питања и радне односе са 37. седнице 
од 11.06.2014. године, Скупштина Града Сомбора је, на 19. седници 
која је одржана 12.06.2014. године, донела  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
 

I 
Потврђује се мандат одборници Скупштине Града 

Сомбора, кандидату за одборника изабраног на изборима одржаним 
06.05.2012. и 18.05.2012. године: 
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• МИРЈАНИ ИВКОВИЋ, са изборне листе Жика 
Гојковић „Наш град, наша обавеза!“ СПО. 

 
II 

Мандат одборнице почиње да тече даном потврђивања 
мандата. 

III 
Ово Решење објавити у "Службеном листу Града 

Сомбора". 
IV 

Против овог Решења може се изјавити жалба Управном 
суду у року од 48 часова од дана доношења. 

 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-154/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 
 

 
88. На основу члана 48., 49. и 56. Закона о локалним 

изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и Извештаја Одбора за 
кадровска и административна питања и радне односе са 37. седнице 
од 11.06.2014. године, Скупштина Града Сомбора је, на 19. седници 
која је одржана 12.06.2014. године, донела  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
 

I 
Потврђује се мандат одборнику Скупштине Града 

Сомбора, кандидату за одборника изабраног на изборима одржаним 
06.05.2012. и 18.05.2012. године: 

• РАДЕНКУ ВОЈВОДИЋУ, са изборне листе „Бољи 
Сомбор“. 

II 
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 

мандата. 
III 

Ово Решење објавити у "Службеном листу Града 
Сомбора". 

IV 
Против овог Решења може се изјавити жалба Управном 

суду у року од 48 часова од дана доношења. 
 

РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-157/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 
 

 
89. На основу члана 48. става 3. алинеја 1, 2. и 3., члана 49. 

и 56. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС" бр. 129/07) и 
Извештаја Одбора за кадровска и административна питања и радне 
односе са 37. седнице од 11.06.2014. године, Скупштина Града 
Сомбора је, на 19. седници која је одржана 12.06.2014. године, 
донела  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 
 

I 
Потврђује се мандат одборнику Скупштине Града 

Сомбора, кандидату за одборника изабраног на изборима одржаним 
06.05.2012. и 18.05.2012. године: 

• ВАСИ РЕЛИЋУ, са изборне листе „Ивица Дачић – 
Социјалистичка партија Србије (СПС), 
Социјалдемократска партија Србије (СДПС)“. 

 
II 

Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања 
мандата. 

III 
Ово Решење објавити у "Службеном листу Града 

Сомбора". 
IV 

Против овог Решења може се изјавити жалба Управном 
суду у року од 48 часова од дана доношења. 
 

РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-156/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 

 
 

90. На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07), члана 3. Одлуке о оснивању радних 
тела Скупштине града ("Службени лист Града Сомбора" бр. 3/2008, 
4/2009 и 2/2010), члана 45. Статута Града Сомбора ("Службени лист 
Града Сомбора" бр. 2/2008 и 6/2013) и члана 44. и 45. Пословника 
Скупштине града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр. 
3/2008), Скупштина града Сомбора на својој 19. седници одржаној 
12.06.2014.  године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О РАЗРЕШЕЊУ И О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 
ОДБОРА ЗА КАДРОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА 

И РАДНЕ ОДНОСЕ  
 

I 
 Из Одбора за кадровска и административна питања и 
радне односе Града Сомбора, са 12.06.2014. године,  
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ: 
 Ђурађ Милановић, члан из реда одборника, и 
 Александар Ђорђевић, члан, из реда грађана. 
  

II 
 У Одбор за кадровска и административна питања и радне 
односе Града Сомбора, са 12.06.2014. године,  ИМЕНУЈУ СЕ: 
 Васа Релић, члан из реда одборника, и 
 Недељко Родић, члан, из реда грађана. 
 

III 
 Све остале одредбе Решења број 02-96/2014-I од 
28.04.2014.год. остају на снази. 
 

IV 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 

се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-194/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 

 
 
 91. На основу члана 45. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа "Зеленило" Сомбор („Сл. лист Града 
Сомбора“ бр. 3/2013) и члана 38. тачка 9. Статута Града Сомбора 
("Сл. лист Града Сомбора" бр. 2/2008 и 6/2013), Скупштина Града 
Сомбора је, на 19. седници одржаној 12.06.2014. године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
"ЗЕЛЕНИЛО" СОМБОР 

 
I 

  ЕХЛИМАНА КРСТИЋ се разрешава вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа "Зеленило" Сомбор, са 
12.06.2014. године. 

 
II 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-164/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 
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 92. На основу члана 31. Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа "Зеленило" Сомбор („Сл. лист Града 
Сомбора“ бр. 3/2013) и члана 38. тачка 9. Статута Града Сомбора 
("Сл. лист Града Сомбора", бр. 3/2008 и 6/2013), Скупштина Града 
Сомбора је, на 19. седници одржаној 12.06.2014. године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
"ЗЕЛЕНИЛО" СОМБОР 

 
I 

 МИОДРАГ ПУПОВАЦ именује се за директора Јавног 
комуналног предузећа "Зеленило" Сомбор, са 13.06.2014. године, на 
мандатни период од четири године. 
 

II 
 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора" и на интернет страници 
Града Сомбора. 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-161/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 

 
 
 93. На основу члана 44. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за просторно и урбанистичко планирање "Урбанизам" и 
заштиту споменика културе Сомбор ("Службени лист Града 
Сомбора" бр. 3/2013) и члана 38. тачка 9. Статута Града Сомбора 
("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/2008 и 6/2013), Скупштина 
града Сомбора је, на 19. седници одржаној 12.06.2014. године, 
донела  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И  
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ  "УРБАНИЗАМ"  
И ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СОМБОР 

 
I 

  ТИХОМИР КЉАЈИЋ се разрешава вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање 
"Урбанизам" и заштиту споменика културе Сомбор, са 12.06.2014. 
године. 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-165/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 
 
 
 94. На основу члана 30. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за просторно и урбанистичко планирање "Урбанизам" и 
заштиту споменика културе Сомбор ("Службени лист Града 
Сомбора" бр. 3/13) и члана 38. тачка 9. Статута Града Сомбора 
("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/2008 и 6/2013), Скупштина 
града Сомбора је, на 19. седници одржаној 12.06.2014. године, 
донела  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И  
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ  "УРБАНИЗАМ"  
И ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ СОМБОР 

 
I 

  НАТАША КРИВОКАПИЋ именује се за директора 
Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање 
"Урбанизам" и заштиту споменика културе Сомбор, са 13.06.2014. 
године, на мандатни период од четири године. 

II 
 Ово Решење је коначно. 
 

III 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора" и на интернет страници 
Града Сомбора. 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-162/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 

 
 
 95. На основу члана 16. Одлуке о оснивању Установе за 
културу Градска библиотека „Карло Бијелицки“ Сомбор („Сл. лист 
града Сомбора“ бр. 12/2011) и члана 38. тачка 9. Статута Града 
Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/2008 и 6/2013), 
одборници Скупштине града Сомбора су на 19. седници одржаној 
12.06.2014.год., донели  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

 ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ" СОМБОР 
 
I 

 Будимир Марковић РАЗРЕШАВА СЕ функције 
председника Надзорног одбора Градске библиотеке "Карло 
Бијелицки" Сомбор, дана 12.06.2014. године, подношењем оставке. 
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-169/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 

 
 

96. На основу члана 13. Одлуке о оснивању Установе за 
културу Градска библиотека „Карло Бијелицки“ Сомбор ( „Сл. лист 
града Сомбора“, бр. 12/2011) и члана 38. тачка 9. Статута Града 
Сомбора ("Службени лист Града Сомбора" бр. 2/2008 и 6/2013), 
одборници Скупштине града Сомбора су на 19. седници одржаној 
12.06.2014.год., д о н е л и 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА  

 ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ "КАРЛО БИЈЕЛИЦКИ" СОМБОР 
 

I 
 Бошко Милић РАЗРЕШАВА СЕ функције председника 
Управног одбора ГБ "Карло Бијелицки" Сомбор, дана 12.05.2014. 
године, подношењем оставке. 
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-191/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 
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97. На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09) и члана 38. 
Статута Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“ бр. 2/08 и 6/13), 
одборници Скупштине града Сомбора, су на 19. седници одржаноj 
12.06.2014. године, донели 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА  
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ "ОГЊЕН ПРИЦА" КОЛУТ 

 
I 

 Из Школског одбора Основне школе "Огњен Прица" 
Колут РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови из реда Савета родитеља: 

• Весна Ракић,  
• Наталија Цвијановић и 
• Радмила Коруга. 

 
II  

 У Школски одбор Основне школе "Огњен Прица" Колут 
ИМЕНУЈУ СЕ чланови из реда Савета родитеља: 

• Душица Угрица,  
• Маја Дубаић и 
• Дијана Стојановић. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном листу Града Сомбора“. 
 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-192/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 
 
 

98. На основу члана 54. и 55. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 72/09) и члана 38. 
Статута Града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“ бр. 2/08 и 6/13), 
одборници Скупштине града Сомбора, су на 19. седници одржаноj 
12.06.2014. године, донели 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  
ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  

СРЕДЊЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ СОМБОР 
 
I 

 Из Школског одбора Средње економске школе Сомбор 
РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови из реда представника локалне 
самоуправе: 

• Марта Молнар и 
• Ненад Ћелић 

 
II 

 У Школски одбор Средње економске школе Сомбор 
ИМЕНУЈУ СЕ чланови из реда представника локалне самоуправе: 

• Илона Молнар и 
• Здравка Новковић, проф. разредне наставе. 

 
III 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном листу Града Сомбора“. 

 
РС-АПВ                            ПРЕДСЕДНИК 
СГ СОМБОР                    СКУПШТИНЕ ГРАДА, 
Број: 02-193/2014-I                   Борислав Станичков, с.р. 
Дана: 12.06.2014.год. 
С о м б о р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99. На основу члана 58. Статута Града Сомбора ("Сл.лист 
Града Сомбора, број 2/2008) Градоначелник Сомбора доноси  
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 

1. 
Именује се Комисија за избор пројеката по конкурсу 

"ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2014", у следећем саставу: 
 

1. Никола Пејовић, представник Савета за младе за 
председавајућег Комисијом 

Марија Јерковић Кадар, представница Градске управе Града 
Сомбора, за његовог заменика 

2. Драган Плавшић, градски већник, за члана Комисије  
Немања Стеванчев, представник Савета за младе, за заменика 

члана 
3. Никола Моравчић, представник Савета за младе, за члана 
Бојана Ивичић, предстаница Савета за младе, за његовог 

заменика 
4. Негослав Настасић, представник Градске управе Града 

Сомбора, за члана 
Етелка Пектер, представница Градске управе Града Сомбора, за 

заменика 
5. Драгана Сиљановић Козодеровић, представница 

ЈП"Урбанизам" за члана 
Мирјана Ивковић, представница Туристичке организације 

Града Сомбора, за заменика 
 

2. 
Комисија из тачке 1. овог  Решења спровешће конкурс за 

расподелу средстава по конкурсу "ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2014" у 
складу са утврђеним критеријумима од стране Градског већа Града 
Сомбора. 

3. 
Председавајући Комисијом из тачке 1. овог  Решења је 

Никола Пејовић, представник Савета за младе. 
Заменик председавајућег Комисијом је Марија Јерковић 

Кадар, представник Градске управе Града Сомбора. 
 

4. 
Председавајући Комисијом сазива Комисију, координира 

њеним радом и одговоран је за њен рад. Заменик председавајућег 
Комисијом мења председавајућег у случају његовог одсуства. 
 Комисија одлучује о поднетим предлозима пројеката када 
има кворум за рад. 

Комисија предлаже Прелиминарну листу вредновања 
пројеката и објављује исту на званичној интернет страници Града 
Сомбора. Учесници конкурса имају право приговора на резултате 
Прелиминарне ранг листе. Рок за подношење приговора је три дана 
од дана њеног објављивања. Приговори који се поднесу по истеку од 
3 дана неће се узети у разматрање. Одлуку о сваком појединачном 
приговору доноси конкурсна комисија, и то у року који није дужи од 
15 дана од дана пријема приговора. 
 

Коначну листу пројеката одобрених по градском конкурсу 
"ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2014" предлаже Комисија, а утврђује 
Градско веће. Коначна ранг листа одобрених пројеката  
"ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2014" ће бити објављена на званичном сајту 
Града Сомбора. 
 О свом раду и избору пројеката Комисија саставља 
записник. Записник Комисија доставља Градоначелнику Сомбора, 
Градском већу Града Сомбора и Савету за младе Града Сомбора. 

 
5. 

  Средства  за финансирање пројеката по конкурсу 
"ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ 2014" предвиђена су Одлуком о буџету 
Града Сомбора за 2014.годину, раздео 3, глава 36, функција 820, део 
позиције  374/2 расходног дела буџета, економска класификација 423 
–ПРОГРАМИ ЗА ДЕЦУ, у износу од 500.000,00 динара. 

 
6. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а има се 
објавити у  "Службеном листу Града Сомбора". 
 
РС-АПВ                        
ГРАДОНАЧЕЛНИК                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 02-74/2014-II                         Немања Делић, с.р. 
Дана: 23.04.2014.год. 
С о м б о р 
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100. На основу члана 58. Статута Града Сомбора ("Сл.лист 
Града Сомбора, број 2/2008), одељка 6.5.5. Локалног акционог плана 
за младе Града Сомбора 2013 -2016.г.,  Градоначелник Сомбора 
доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

1. 
Именује се Комисија за избор пројеката за реализацију 

Локалног акционог плана за младе Града Сомбора у 2014.г., у 
следећем саставу: 

 
1. Никола Пејовић, представник Савета за младе за 

председавајућег Комисијом 
Марија Јерковић Кадар, представница Градске управе Града 

Сомбора, за његовог заменика 
2. Драган Плавшић, градски већник, за члана Комисије  
Немања Стеванчев, представник Савета за младе, за заменика 

члана 
3. Никола Моравчић, представник Савета за младе, за члана 
Бојана Ивичић, предстаница Савета за младе, за његовог 

заменика 
4. Негослав Настасић, представник Градске управе Града 

Сомбора, за члана 
Етелка Пектер, представница Градске управе Града Сомбора, за 

заменика 
5. Драгана Сиљановић Козодеровић, представница 

ЈП"Урбанизам" за члана 
Мирјана Ивковић, представница Туристичке организације 

Града Сомбора, за заменика 
 

2. 
Председавајући Комисијом из тачке 1. овог  Решења је 

Никола Пејовић, представник Савета за младе. 
Заменик председавајућег Комисијом је Марија Јерковић 

Кадар, представник Градске управе. 
 

3. 
Комисија ће спровести конкурс за расподелу средстава 

намењених за реализацију ЛАПа за младе у 2014.г., а  у складу са 
kритеријумима за расподелу средстава за реализацију ЛАПа за младе 
у 2014.г. које је утврдило Градско веће Града Сомбора на својој 
114.седници и "Смерницама за рад Комисије за избор пројеката за 
реализацију ЛАПа за младе" које је на својој 13.седници утврдио 
Савет за младе. 

4. 
Председавајући Комисијом сазива Комисију, координира 

њеним радом и одговоран је за њен рад. Заменик председавајућег 
Комисијом мења председавајућег у случају његовог одсуства. 
 Комисија одлучује о поднетим предлозима пројеката када 
има кворум за рад. 

Комисија предлаже Прелиминарну листу вредновања 
пројеката и објављује исту на званичној интернет страници Града 
Сомбора. Учесници конкурса имају право приговора на резултате 
Прелиминарне ранг листе. Рок за подношење приговора је три дана 
од дана њеног објављивања. Приговори који се поднесу по истеку од 
3 дана неће се узети у разматрање.Одлуку о сваком појединачном 
приговору доноси конкурсна комисија, и то у року који није дужи од 
15 дана од дана пријема приговора. 

Коначну листу пројеката одобрених по градском конкурсу 
"ЛАП ЗА МЛАДЕ 2014" предлаже Комисија, а утврђује Градско 
веће. Коначна ранг листа одобрених пројеката  којима се реализује 
ЛАП за младе у 2014.г. ће бити објављена на званичном сајту Града 
Сомбора. 
 О свом раду и избору пројеката који ће се финансирати 
средствима ЛАПа за младе у 2014.години Комисија саставља 
записник. Записник Комисија доставља Градоначелнику Сомбора, 
Градском већу Града Сомбора и Савету за младе Града Сомбора. 

 
5. 

 Средства  за имплементацију ЛАПа за младе Града 
Сомбора у 2014. предвиђена су Одлуком о буџету Града Сомбора за 
2014.годину, раздео 3, глава 80, функција 130, позиција  526/2 
расходног дела буџета, економска класификација 481 –ЛАП ЗА 
МЛАДЕ, у износу од 3.000.000,00 динара. 

 
6. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а има се 
објавити у "Службеном листу Града Сомбора". 

 

РС-АПВ                        
ГРАДОНАЧЕЛНИК                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 02-75/2014-II                        Немања Делић, с.р. 
Дана: 23.04.2014.год. 
С о м б о р 

 
 
101. На основу члана 58. Статута Града Сомбора ("Сл.лист 

Града Сомбора" бр. 2/2008 и 6/2013), одељка 6.5.5. Локалног 
акционог плана за младе Града Сомбора 2013 -2016.г.,  
Градоначелник Сомбора доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о првој измени Решења o именовању Комисије за  

избор пројеката за реализацију Локалног акционог плана  
за младе у 2014. години 

 
Члан 1. 

У члану 1. Решења o именовању Комисије за избор 
пројеката за реализацију Локалног акционог плана за младе у 
2014.години број:02-75/2014-II од 23.априла 2014.године речи под 
редним бројем 2. "Драган Плавшић" замењују се речима "Драган 
Ненадов". 

 
Члан 2. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а има се 
објавити у "Службеном листу Града Сомбора". 

 
РС-АПВ                        
ГРАДОНАЧЕЛНИК                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 02-137/2014-II                       Саша Тодоровић, с.р. 
Дана: 02.06.2014.год. 
С о м б о р 
 
 

102. На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/2007) и члана 69. и 70. Пословника 
Градског већа града Сомбора („Сл. лист Града Сомбора“ бр. 9/2009), 
Градско веће на својој 1. седници одржаној дана 28.05.2014. године, 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
о првој измени Решења о формирању Комисије  

за праћење стања у пољопривреди  
породичних пољопривредних газдинстава  

на територији Града Сомбора у производној 2013/2014. години 
 

Члан 1. 
У члану 1. Решења о формирању Комисије за праћење 

стања у пољопривреди породичних пољопривредних газдинстава на 
територији Града Сомбора у производној 2013/2014. години ("Сл. 
лист Града Сомбора" бр. 7/14), речи под редним бројем 10. "Карољ 
Вереш" замењују се речима "Шима Иванковић". 

 
Члан 2. 

            Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се 
објавити у "Службеном листу Града Сомбора" и на интернет страни 
званичне презентације Града Сомбора. 
 
РС-АПВ                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
ГРАДСКО ВЕЋЕ                        ГРАДСКОГ ВЕЋА 
Број: 02-135/2014-III                      Саша Тодоровић, с.р. 
Дана: 28.05.2014.год. 
С о м б о р 
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Издавач: Скупштина града Сомбора 

- главни и одговорни уредник Вера Баљак - телефон 025/468-117 - 
- цена појединачног примерка је 450,00 динара, а уплаћује се на жиро-рачун број  

840-25640-32 који се води код Управе за јавна плаћања – Организациона јединица Сомбор, 
- штампа Скупштина града Сомбора, Трг цара Уроша 1 – тираж 100 примерака - 
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ПРИЛОГ Одлуци о о доношењу плана детаљне регулације примарне градске саобраћајнице 
између Апатинског и Безданског пута у Сомбору 

     
          Република Србија 
      

                                   
      Град Сомбор 
    
 

ПЛАН  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 
ПРИМАРНЕ  ГРАДСКЕ  САОБРАЋАЈНИЦЕ 

ИЗМЕЂУ  АПАТИНСКОГ  И  БЕЗДАНСКОГ  ПУТА 
У  СОМБОРУ 

 
 
 
 
број техничког 
дневника: 79/11 
 
 
 
 
      Сомбор,  
    јуни  2014.        
 
                         

 
                    
                  
                        
                                       
 
                                                         
 
 
 
 
 
  

      Председник Скупштине града:                                                 Директор: 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО 
И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 

УРБАНИЗАМ 
И ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

 

25000 Сомбор, Венац Радомира Путника 18 
Жиро рачун: 355-1002341-08 

тел./факс: +381-25-413-170 
414-325 
412-375 
412-377 

директор : +381-25-412-527 
 

E-mail : urbsso@gmail.com 
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           Борислав Станичков, с.р.                        Наташа Кривокапић, дипл. инж. грађ., 

с.р. 

 

      

 
 
ПРЕДМЕТ: ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ПРИМАРНЕ ГРАДСКЕ 

САОБРАЋАЈНИЦЕ ИЗМЕЂУ АПАТИНСКОГ И БЕЗДАНСКОГ 
ПУТА У СОМБОРУ  

    
 
НОСИЛАЦ  ИЗРАДЕ  ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА: 
 
  ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
  ГРАДА СОМБОРА 
     
ОБРАЂИВАЧ: Ј.П. ,,УРБАНИЗАМ“, СОМБОР 
 
РУКОВОДИЛАЦ ИЗРАДЕ: 
 
   Светлана Петровић, дипл. инж. грађ, одговорни урбаниста 
   ( лиценца бр. 202 1207 10) 
 
 
   _________________________________________ 
 
 
 
РАДНИ  ТИМ: -  Јене Јанковић, дипл. инж. арх. (Контрола плана) 
       - Јасмина Бобић, дипл. инж. арх. ( Планска основа, усклађеност  
      са постојећим плановима) 
    - Тихомир Кљајић, дипл.инж.грађ. ( Планска основа,                   
       усклађеност  са постојећим плановима) 

  - Драгана Селак, дипл. инж. грађ. ( Водопривредна                                        
     инфраструктура) 
  - Владимир Скокић, дипл. инж. маш. ( Електро, енергетска,          
телекомуникациона и гасна инфраструктура) 
  - Младен Брујић, дипл. инж. геодезије ( Геодетске подлоге) 

  - Славица Пест, дипл. правник ( Одлука, Правни и плански  
      основ) 

  - Миле Милковић, инж. ел.  
     - Радиша Лукић, геометар 

    - Фридрих Ференц, маш. тех.  



Странa  412                                Службени лист Града Сомбора                          Број 9 - 12.06.2014. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

С А Д Р Ж А Ј: 
 

СВЕСКА 1. 
 

  I   ОПШТИ  ДЕО 
  
1.  Регистрација предузећа ................................................................................... 7. 
2.  Лиценца одговорног урбанисте........................................................................ 9. 

 
  II  ТЕКСТУАЛНИ ДЕО  
       
 1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 
-    Правни и плански основ................................................................................... 11. 
-    Извод из текстуалног дела  Концепта Плана ( закључци)........................... 16. 
 
 2. ПЛАНСКИ ДЕО 
 
-    Граница обухвата плана................................................................................... 17. 
-    Попис катастарских парцела у оквиру границе Плана................................ 22. 
 
  2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА  
 
Планиране намене земљишта у оквиру обухвата Плана 
2.1.1. Грађевинско земљиште јавне  намене........................................................  30. 
2.1.2. Грађевинско земљиште  намена према Генералном плану града Сомбора  31. 
2.1.3. Нумерички показатељи.................................................................................   37. 
2.1.4. План регулације и нивелације површина јавне намене...........................  43. 
2.1.5. Траса и коридор саобраћајнице....................................................................  50. 
2.1.6. Трасе и коридори јавне инфраструктуре.....................................................  55. 
 2.1.6.1. Планиране трасе и коридори водопривредне инфраструктуре...  55. 
 2.1.6.2. Планиране трасе и коридори електроенергетске инфраструктуре  57. 
 2.1.6.3. Планиране трасе и коридори термоенергетске инфраструктуре...  57. 
 2.1.6.4. Планиране трасе и коридори телекомуникац. инфраструктуре...  57. 



Странa  413                                Службени лист Града Сомбора                          Број 9 - 12.06.2014. 
 

 
 

 2.1.6.5. Планиране трасе и коридори гасоводне инфраструктуре...............  59. 
 2.1.6.6. Потребни захвати на постојећој комунално-енергетској мрежи за                
спровођење Плана и опремање простора планираном инфрастр.    59. 
2.1.7.  Зелене површине јавне намене.......................................................................  60. 
2.1.8.  Заштита археолошких зона.............................................................................. 60. 
2.1.9.  Заштита животне средине................................................................................ 61. 
2.1.10.Заштита од елементарних непогода............................................................... 62. 
 
 
 
  2.2. ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА 
 
2.2.1. Правила грађења површина јавне намене 
 2.2.1.1. Правила грађења за саобраћајницу и њене објекте...................... 63. 
 2.2.1.2. Правила грађења јавне инфраструктуре........................................ 69. 

 Водопривредна инфраструктура......................................................... 69. 
 Електроенергетске инфраструктура................................................... 75. 
 Термоенергетска инфраструктура........................................................ 78. 
 Телекомуникациона  инфраструктура................................................. 78. 
 Гасоводна инфраструктура.................................................................... 80. 

2.2.2. Правила грађења за површине других функција......................................... 83. 
2.2.3. Правила озелењавања површина јавних намена......................................... 93. 
2.2.4. Заштита природних и непокретних кутурних добара.................................. 94. 
2.2.5. Заштита животне средине................................................................................ 94. 
2.2.6.  Мере заштите од ратних разарања................................................................ 97. 
2.2.7.  Мере заштите од елементарних непогода и удеса............................... ........ 97. 
2.2.8.  Услови спровођења плана............................................................................... 100. 
 
 
  III  ГРАФИЧКИ  ДЕО  
- Положај обухвата плана у граду Сомбору 
1.  Извод из Генералног плана града Сомбора за обухват плана  1: 20 000 
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6.  Ситуациони план са планом регулације и нивелације   1: 1000 
7.  План постојеће и планиране комуналне и енергетске инфраструктуре 1: 1000 
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9. Мишљења надлежних органа и институција 
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 1.  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ  
 
 Правни и плански основ Плана 

 
 Oпшти услoви за изградњу и урeђeњe планираног прoстoра ћe сe 
oстварити  примeнoм oдрeдби низа Закoна и правилника: 

• Закoна o планирању и изградњи ( „ Сл.гласник РС “ бр.72/09, 81/09- 
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-УС и 50/2013-УС)   

• Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената 
( „ Сл.гласник РС“ бр. 31/10, 69/10, 16/11) 

• Закoна o јавним путeвима ( „ Сл. гласник РС “ бр.101/05, 123/07, 
101/2011, 93/2012 и 104/13 )        

• Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Сл.гласник РС ", 
бр. 50/2011) 

• Уредбе о категоризацији државних путева ( „ Сл.гласник РС“ бр. 14/12) 
• Закона о безбедности саобраћаја на путевима (" Сл.гласник РС ", бр. 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13- одлука УС) 
• Закoна o вoдама ( „ Сл. гласник РС “ бр. 30/10 и 93/2012) 
• Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и 

садржини мишљења у поступку  издавања водних услова ( „ Сл. гласник 
РС“ бр. 74/10 и 116/12) 

• Закона о режиму воде ( „ Сл. лист СРЈ “ бр. 59/98,  „ Сл. гласник РС “ бр. 
101/05- др. закон) 

• Закoна o заштити живoтнe срeдинe ( „ Сл.гласник РС “ бр.135/04, 36/09, 
36/09-др. закон, 72/09- др.закон, 43/11- УС )  

• Закона о заштити природе  ( „ Сл. гласник РС “ бр. 36/09, 88/10, 91/10- 
исправка)  

• Закона о заштити ваздуха ( " Сл.гласник РС ", бр. 36/09 и 10/2013) 
• Закoна o прoцeни утицаjа на живoтну срeдину ( „ Сл.гласник РС“ 

бр.135/04 и 36/09)        
• Закoна o стратeшкoj прoцeни утицаjа на живoтну срeдину  

( „ Сл.гласник РС“ бр. 135/04, 88/10 )                                                               
• Закoна o културним дoбрима ( „ Сл. гласник РС “ бр. 71/94, 52/11 и 

99/2011 и др. закон )        
• Закoна o пoљoприврeднoм зeмљишту ( „ Сл. гласник РС “ бр. 62/06, 

65/08- др. закон, 41/09)        
• Закoна o жeлeзници (" Сл. гласник РС ", бр. 45/2013 од 30.05.2013.) 
• Закона о безбедности у железничком саобраћају (" Сл. лист СРЈ ", бр. 

60/1998, 36/99 исправка, „ Сл.гласник РС бр.101/2005 др. закони) 
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• Правилника о пројектовању реконструкције и изградње одређених 
елемената железничке инфраструктуре појединих магистралних 
железничких пруга ( " Сл. гласник РС ", бр. 100/2012) 

• Правилника број 314, 316 и 317 Заједнице југословенских железница 
• Уредбе о категоризацији железничких пруга ( " Сл. гласник РС ", бр. 

75/2006) 
• Закона о енергетици (" Сл. гласник РС ", бр. 57/11, 80/2011, испр. 

93/2012 и 124/2012) 
• Закона о електронским комуникацијама (" Сл. гласник РС ", бр. 44/10 и 

60/2013- одлука УС) 
• Закoна o oдбрани (" Сл. гласник РС ", бр. 116/07, 88/09, 88/09- др. закон, 

104/09- др. закон); 
• Закона о ванредним ситуацијама ( „ Сл.гласник РС “ бр.111/09, 92/2011 и 

93/2012) 
• Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 

средине ( „ Сл.гласник РС “ бр. 135/04 ) 
• Закона о управљању отпадом ( „ Сл. гласник РС “ бр. 36/09, 88/10 ) 
• Закона о заштити од буке у животној средини ( „ Сл.гласник РС “ бр. 

36/09, 88/10 ) 
• Закона о експропријацији ( „ Сл.  гласник РС “ бр. 53/95, 23/01- УС,  

„ Сл. лист СРЈ “ број 16/01- одлука УС,  „ Сл. гласник РС “ бр. 20/09 и 
55/2013-одлука УС) 

• Закона о геолошким истраживањима ( „ Сл. гласник РС “ бр. 44/95, 
101/05, 88/2011- др. закон ) 

• Закона о културним добрима ( „ Сл. гласник РС “ бр. 71/94, 52/11- др. 
закон и 99/2011 др. закон) 

• Закона о шумама ( „ Сл. гласник РС “ бр. 30/10 и 93/2012) 
• Закона о заштити од пожара ( „ Сл. гласник РС “ бр. 111/09) 
• Закона о дивљачи и ловству ( „ Сл. гласник РС “ бр. 18/10) 
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 Правни основ  за израду Плана детаљне регулације је садржан у:  
 
 - Закону планирању и изградњи ( „ Сл. гласник РС“ број 72/09, 81/09- 
исправак, 64/2010 ОУС и 24/11 ), члан 27: 
  „ План детаљне регулације се доноси за делове насељеног места, 
уређење неформалних насеља, зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре 
и објекте и подручја за које је обавеза његове израде одређена претходно 
донетим планским документом“. 
 
 - Одлуци о изради Плана детаљне регулације  примарне градске 
саобраћајнице између Апатинског и Безданског пута у Сомбору ( „ Сл. лист 
Града Сомбора“ број 6/2011, од 13.06.2011. године, страна 85): 
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 Плански основ за предметни план представља Генерални план града 
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Сомбора 2007-2027 ( „ Сл. лист града Сомбора“ бр. 5/07): 
 „ Одредбе Генералног плана града Сомбора се разрађују даљом израдом 
урбанистичке документације која је предвиђена Законом о планирању и 
изградњи, у складу са условима из предметног плана. 
 Планови регулације којима се у циљу спровођења разрађује Генерални 
план, треба да обезбеде реализацију синтезних решења генералног плана. 
Плански основ за израду планова регулације чини функционална подела 
грађевинског подручја на блокове, а методологија израде мора бити у складу 
са важећим законима у области планирања и грађења.“ 
 „ Приликом даље урбанистичке разраде за блокове наведене у поглављу 
5.1.- опис блокова ( ГП), може се у складу са реалним потребама вршити 
сегментирање дела блока, блок зоне, према планираној намени површина и 
планираним функцијама предметног простора.“ 
 „ Етапност реализације плана методолошки конципирати у систему 
ослањања на постојећу изграђену градску инфраструктуру, логичким 
проширивањем капацитета супра- и инфраструктуре, са заокруживањем 
просторних целина.“   
 Смернице из Генералног плана града Сомбора 
 Генералним планом града Сомбора дат је основни концепт развоја путне 
мреже града са циљем „ унапређења постојеће путне мреже кроз редовно 
одржавање и рехабилитацију, чиме ће се задовољити захтеви саобраћаја и 
пружити задовољавајући ниво саобраћајне услуге“. Предвиђена је изградња 
обилазнице града Сомбора са циљем бржег и безбеднијег одвијања транзитног 
саобраћаја, без оптерећивања овом врстом саобраћаја ужег градског језгра као 
што је сада случај, пошто се државни  пут првог реда број 28 пружа правцем  
север-југ, пролазећи кроз и тангирајући најуже старо градско језгро- Венац, 
као и државни пут првог реда број 28 који се пружа правцем исток- запад, кроз 
центар града. 
 Генералним планом града Сомбора дате су смернице за изградњу 
примарне градске саобраћајнице ( стр. 60, 62.) „ конципиране на начин да се 
сви државни путеви ( магистрални и регионални) тј. деонице истих завршавају 
на заобилазници, односно почињу од исте. На овај начин ниједан државни пут 
не улази у  градско језгро, тј сав транзит је елиминисан из градског ткива“.  
 Изведени су северни и јужни део обилазнице, који се повезују западним 
делом у дужини од око 4140 м, који се обрађује овим Планом детаљне 
регулације. 
 
 
 
 
 

 Извод из текстуалног дела Концепта Плана ( закључци) 
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 У првој фази израде овог Плана урађен је Концепт плана, усвојен на  
седници Комисије за планове града Сомбора 27.12.2011. године, документом 
број 06-186/2011-V Градске управе за комуналне послове.  Сажето приказан, 
Концепт садржи: 

• правни и плански основ Плана, са општим условима у виду важећих 
закона и правилника побројаних у Концепту и смерницама из 
Генералног плана града Сомбора; 

• опис границе плана преко 24 тачке прелома границе обухвата, 
задатих описно и координатама ( табеларно) 

• постојећу намену површина у обухвату Плана преко блокова 
дефинисаних Генералним планом града Сомбора ( табеларни 
приказ) 

• природне карактеристике, као и створене услове на подручју 
обухвата плана ( капацитети комуналне и енергетске 
инфраструктуре) 

• циљ уређења планираног простора- изградњу примарне градске 
саобраћајнице која би повезивала западним правцем, улице 
Апатински и Бездански пут и једним својим делом представљала  
наставак јужног крака планираног саобраћајног прстена око 
Сомбора 

• попис и површину катастарских парцела у обухвату плана, као  и 
парцела предвиђених за јавну намену, са приказом власничких и 
пропорционалних односа  

• трасу, коридор и профил планиране саобраћајнице 
• планиране инфраструктурне коридоре 
• услове коришћења и изградње комуналне и енергетске 

инфраструктуре дате подацима издатим од стране надлежних органа 
и предузећа, приложене документационом основом 

• подлоге за израду Плана у виду катастарско топографских планова, 
на којима је урађен 

• графички део, који садржи положај локације са простором обраде, 
постојећом и планираном наменом простора, планираном трасом 
саобраћајнице и мрежу јавне комуналне и енергетске 
инфраструктуре 

 
 
 
 
 

2. ПЛАНСКИ ДЕО 
 



Странa  427                                Службени лист Града Сомбора                          Број 9 - 12.06.2014. 
 

 
 

• Граница обухвата Плана -описно и табеларно преко 
тачака  

 
 Обухват плана је делом на парцелама градског грађевинског земљишта на 
територији к.о. Сомбор 1 и Сомбор 2, делом на парцелама ван градског грађевинског 
земљишта, а у обухвату Генералног плана града Сомбора и износи око 94 ха ( 93.89 
ха, тј. 938.929,63 м2). Дат је по границама парцела, осим тамо где пресеца парцеле са 
линијским инфраструктурним објектима. 
 Граница обухвата плана почиње на северном делу тачком број 1 која се налази 
на четворомеђи парцела број  19357, 28517, 28144/1 и 28144/2   К.О. Сомбор 2. 
 Од тачке 1 граница наставља југоисточно, изломљеном линијом прати 
севороисточну страну парцеле 28144/1, долази до западног угла парцеле 19360, 
одакле се ломи на југ, пресеца парцелу пута број 28144/1 и долази до тачке број 2 
која се налaзи на тромеђи парцела број 28144/1, 19383 и 19387. 
 Од тачке 2 граница се ломи најпре на северозапад око 30 м , а затим на 
југозапад југоисточном страном парцела број 19391,19392,19393/1, пресеца парцелу 
пруге број 28130 и општинског пута 28159, затим наставља југоисточном страном 
парцела 20117 и 20118 до тачке број 3 која представља тромеђу парцела број 20118, 
20121/3 и 20122. 
 Од тачке 3 граница наставља југоисточно изломљеном линијом југозападном 
страном парцеле 20122, пресеца парцелу пољског пута број 28573 и даље наставља 
југозападном страном парцела 20178, 20182, 20185 и 20187 и долази до тачке 4 која 
се налази на тромеђи парцела број 20187, 20188   К.О.Сомбор 2 и 10052/1  
К.О.Сомбор 1. 
 Од тачке 4 граница и даље наставља југоисточно и јужно, изломљеном линијом 
пресеца парцелу железничке пруге  број 10052/1; затим западном страном парцела  
2975 и 10137 К.О Сомбор 1 и западном страном парцела  28754, 20207, 20213, 20214, 
20215 К.О. Сомбор 2, долази до улице Николаја Шимића тј. до тачке број 5 која 
представља тромеђу парцела 20215, 20217 К.О Сомбор 2 и 10138/1 К.О. Сомбор 1. 
 Од тачке 5 граница се ломи на југ око 4,90 м источном страном парцеле 20217, 
затим западно-северном страном парцеле 20224, па јужно њеном западном страном и 
западном страном парцеле 20226, па наставља источно-јужном страном парцеле 
20226, даље наставља јужно-источном страном парцела 20228 и 20230, затим источно 
пресеца  ул. Н. Шимића, парцелу број 10138/1 К.О. Сомбор 1 и наставља јужно њеном 
источном страном; долази до тачке број 6, која се налази на тромеђи парцела 3044/2, 
3046/1 и 10138/1 К.О. Сомбор 1. 
 Од тачке 6 граница наставља источно пратећи северну страну парцела 3046/1 и 
3047/1, затим се ломи на југ, југозапад и поново на југ пратећи у свему источну страну 
парцела 3047/1, 3048/1, 3057/1, 3058/1, 3060/3, 3060/2, 3060/1, затим у правцу 
запада, јужном страном парцеле 3061/1 долази до парцеле 6506/1, одакле наставља 
јужно њеном источном страном и у том правцу пресеца улицу Јосићки пут и долази до 
парцеле 6517, где се налази тачка број 7. 
 Од тачке 7 граница се ломи на југозапад јужном страном улице Јосићки пут, на 
парцели број 10220/3; долази до парцеле 6516/1 одакле наставља јужно, изломљеном 
линијом, пратећи источну страну парцела број  
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6516/1, 6515/3, 6529/3, 6530/3, 6534/3, 6536/1, 6540/4, 6540/6, 6543/4, 10304/3, 
6570/4, 6570/5 пресеца растеретни канал на парцели број 10307 и долази до тачке 
број 8 која представља тромеђу парцела број 10307, 8756/7 и 8756/2. 
 Од тачке 8 граница наставља југоисточно, пресеца више парцела и у дужини од 
око 703 м долази до источне међе парцеле 10310, где се налази тачка број 9. 
 Од тачке 9 граница се ломи северозападно, источном границом парцеле 10310, 
долази до тачке број 10 која се налази на тромеђи парцела 10310, 8730/2 и 8744. 
 Од тачке број 10 граница се ломи према истоку северном страном парцеле 
8730/2, а затим јужно прати источну страну парцеле 8730/2 и јужну страну парцеле 
8729/1, прати северну, па источну страну парцела број 8727/1 и 8732/1 те долази до 
парцеле 10297/1, Апатинског пута, где се налази тачка број 11. 
 Од тачке 11 граница се ломи на југ, пресеца парцелу 10297/1 Апатинског пута, 
иде источном страном парцеле 10297/6, затим наставља југозападно и пресеца 
парцелу 10297/5 и даље прати северну страну парцеле 10297/2 у дужини од 38.5 м 
где се налази тачка број 12.                                                                          
 Од тачке број 12 граница наставља северозападно, пресеца парцелу Апатинског 
пута број 10297/4, долази до тромеђе парцела 10297/4, 8732/2 и 8732/5 и даље 
наставља северозападном страном парцела 8732/2, 8729/2, 8730/2, пресеца парцелу 
10310, иде североисточном страном парцела 8795/5, 8795/3, 8794/1 и 8794/5 и долази 
до тачке број 13, даље се граница ломи на југозапад изломљеном линијом и иде 
југоисточном међом парцела 8792/3 и 8790, те долази до тромеђе парцела 8790, 
8798/1 и 8772/3 где се налази тачка број 14. 
 Од тачке број 14 граница наставља северозападно, прати југозападну међу 
парцела 8790, 8783/1, пресеца парцелу 8773 и даље наставља југозападном страном 
парцела 8781/1, 8778/1, 8777/1, 8774/1, пресеца парцелу 10303/1 и даље наставља 
југозападном страном парцела 8769/1, 8766/4, 8765/1, 8762/1, 8761/1, 8756/5, 
8756/6, 8756/1, 8756/4 и даље до тачке број 15, која се налази на тромеђи парцела  
8756/4, 8756/8 и 10307. 
 Од тачке број 15 граница иде северозападно, пресеца канал на парцели 10307, 
затим наставља југозападно југоисточном страном парцеле 6570/1, па се ломи на 
север, њеном југозападном страном пресеца парцелу 10304/1 и даље наставља 
северозападно пратећи међу парцела 6543/6, 6543/1, 6540/7, 6540/1, 6540/2, 6538/1, 
6534/1, 6533/1, 6532, 6530/1, 6529/1, 6528/3, 6528/2, 6528/1, 6515/1, па 
североисточно до угла парцеле број 6514 где се налази тачка број 16. 
 Од тачке број 16 граница се ломи на северозапад, изломљеном линијом прати 
границу парцела 6514 и 6513, затим југозападно и северно прати међу парцеле 
6512/1, долази до парцеле 10220/1- Јосићки пут и наставља североисточно до тачке 
број 17, која је од тромеђе парцела 10220/1, 10220/2 и 6512/1  западно удаљена за 
14,35 м. 
 Од тачке број 17 граница се ломи на север, прати источну страну парцела 6510 
и 6509, затим северном страном парцеле 6509, даље иде према западу и долази до 
улице Н. Шимића, где се на тромеђи парцела 6508/1, 6509 и 10138/3 налази тачка 
број 18. 
 Од тачке 18 граница наставља на север западном страном парцеле 6508/1, 
изломљеном линијом окружује парцелу 6507 и даље наставља источном страном улице 
Н. Шимића до парцеле 3060/9, пресеца улицу на запад и наставља северозападном 
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страном улице, тј. парцеле 10138/3, долази до парцеле 20242/4 К.О. Сомбор 2 где се 
налази тачка број 19, а то је тромеђа парцела10138/3 К.О. Сомбор 1 и 20242/4 и 
20244  К.О.Сомбор 2. 
 Од тачке број 19 граница се ломи западно, прати јужну међу парцеле 20242/4, 
затим се ломи на север пратећи њену западну страну, обилази парцелу 20240/2 и 
даље наставља југозападно, па обилази парцеле 20240/1 и 20235 према северу, те 
њиховим западним границама долази до парцеле 20234/3, обилази њу и парцелу 
20234/2 и поново долази до парцеле железничке пруге- 28109, где се на њеној 
тромеђи са парцелама 20234/3 и 20221/2 налази тачка број 20. 
 Од тачке број 20 граница наставља североисточно, источном страном 
железничке пруге- парцела 28109, долази до парцеле 20220, затим обилази парцеле 
20220 и 20219/2, долази поново до железничке пруге, наставља североисточно до 
тромеђе парцела 20219/1, 20210 и 28109, која представља тачку број 21. 
 Од тачке број 21 граница се ломи на северозапад, пресеца појас железничке 
пруге- парц. 28109 и даље наставља изломљеном линијом пратећи западне међе 
парцела број 19965, 19967 и 19969, чијом северном страном долази до источне стане 
парцеле 19971/1, те даље наставља пратећи парцеле 19973, 19975, 19976, 19977/1, 
19977/2, 19984, 19985, 19990, 19992/1, 19992/2, 19996/1, 19996/6, 19997, 20002, 
20006, 20012, обилази парцелу 20013, која остаје у острву и даље наставља западном 
међом парцела 20016, 20019/2, 20019/1, 20026, 20027, 20032/2, 20034/1, 20034/2, 
20037 и долази до тачке број 22 која се налази на четворомеђи парцела 20037, 20038, 
20046 и 20044. 
 Од тачке број 22 граница наставља североисточно, северозападном страном 
парцела 20037 и 20042, пресеца пољски пут- парцела број 28572 и даље наставља 
северозападно, његовом североисточном страном до парцеле 20110, па затим 
североисточно, њеном југоисточном страном долази до парцеле 28159 локалног пута 
где се на њеној тромеђи са парцелама 20110 и 20111 налази тачка број 23. 
 Од тачке 23 граница се ломи на североисток, пресеца под правим углом парцеле 
општинског пута 28159 и железничке пруге 28130, долази до парцеле 19393/1, 
наставља западно њеном јужном страном, па затим њеном северозападном страном 
наставља североисточно и даље обилази границу парцеле 19393/2 и наставља 
североисточно до државног пута 1.б реда- парцела број 28144/2 где се на тромеђи са 
још парцелама 19417/1 и 19393/1 налази тачка број 24. 
 Од тачке број 24 граница наставља југоисточно 177,07 м североисточном 
страном парцеле број 19393/1, долази до парцеле пута број  
28144/1, затим међом између парцела 28144/1 и 28144/2 прелази државни пута 1.б 
реда  и долази до тачке број 1 која је описана на почетку овог текста. 
 
 
 
 
 
 
 
Координате тачака прелома границе обухвата плана дате су следећом табелом: 



Странa  430                                Службени лист Града Сомбора                          Број 9 - 12.06.2014. 
 

 
 

 
 Координата X  Координата Y  
1      584 299.187 71964.348 
2      584 437.820 71844.500 
3      583 846.483 71403.430 
4      584 193.913 70859.079 
5      584340.992 70750.889 
6      584385.640 70557.170 
7      584685.532 70081.670 
8      584994.250 69524.230 
9      585585.918 69143.901 
10    585532.190 69241.800 
11    585864.210 68954.390 
12    585802.130 68866.090 
13    585405.480 69150.850 
14    585215.420 68981.590 
15    584973.870 69501.940 
16    584650.100 69857.390 
17    584597.426 70039.789 
18    584453.160 70058.600 
19    584406.766 70402.892 
20    584128.816 70568.453 
21    584195.431 70754.944 
22    583601.981 71324.559 
23    583878.984 71681.631 
24    584118.850 72044.379 
 
као и  на катастарско топографском плану, у Графичком делу, цртеж број 2.  
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• Попис катастарских парцела у оквиру обухвата границе 

Плана: 
 
Попис и површине катастарских парцела које се налазе у обухвату Плана 

дат је према власничкој структури и катастарским општинама ( СО 1 и СО 2): 
власништво 

 
редни број број парцеле површина  парцеле 

( м2) 
ГРАД СОМБОР:    

к.о. СО 1 1. 3060/7 1335.04 
 2. 3060/8 751.21 
 3. 6512/2 3100.53 
 4. 6512/3 241.64 
 5. 6515/2 1625.62 
 6. 6515/3 1531.33 
 7. 6516/1 6287.36 
 8. 6516/2 1820.23 
 9. 6516/3 894.27 
 10. 6516/4 435.96 
 11. 6528/4 4.60 
 12. 6529/2 1741.07 
 13. 6529/4 6.96 
 14. 6530/2 2080.63 
 15. 6538/2 1059.31 
 16. 6540/1 3398.62 
 17. 6540/3 495.78 
 18. 6540/5 1880.43 
 19. 6540/6 2916.09 
 20. 6540/7 5793.02 
 21. 6543/3 1890.78 
 22. 6543/4 1283.44 
 23. 6543/5 51.94 
 24. 6543/6 1887.85 
 25. 6570/3 1984.18 
 26. 6570/4 325.81 
 27. 8732/1 9881.71 
 28. део 8756/2 968.49 
 29. 8756/7 772.23 
 30. 8756/8 1121.50 
 31. 8756/10 528.34 
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 32. 8756/11 21.70 
 33. 8756/12 217.97 
 34. 8756/13 1107.93 
 35. део 8757 399.59 
 36. део 8760 221.57 
 37. 8761/2 936.50 
 38. 8761/3 394.80 
 39. део 8766/1 645.54 
 40. 8766/3 663.07 
 41. 8766/4 2601.94 
 42. 8769/2 642.27 
 43. део 8769/3 737.74 
 44. 8789/3 1073.71 
 45. 8791/6 324.93 
 46. 8792/2 2119.52 
 47. 8792/3 905.00 
 48. 8794/3 2431.90 
 49. део 10138/1 1440.75 
 50. 10138/2 699.10 
 51. део 10138/3 1558.31 
 52. део 10220/1 118.14 
 53. 10220/2 225.68 
 54. део 10220/3 429.09 
 55. део 10297/4 651.24 
 56. део 10303/1 372.75 
 57. 10303/2 104.42 
 58. део 10303/3 113.40 
 59. део 10304/1 740.43 
 60. 10304/2 164.89 
 61. 10304/3 202.97 
    
к.о. СО 2 62. део 28159 3126.87 
 63. део 28518 2592.00 
 64. део 28572 5216.97 
 65. део 28573 147.45 
ЈВП “ Западна 
Бачка” 

   

к.о. СО 1 1. 6570/5 46.59 
 2. 8727/2 1151.20 
 3. 8729/2 235.19 
 4. 8730/2 7592.37 
 5. 8732/2 15834.22 
 6. 8762/2 20.57 
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 7. део 8773 1015.93 
 8. део 8793 530.40 
 9. део 8794/2 685.83 
 10. 8795/2 3588.94 
 11. део 10297/5 536.46 
 12. део 10307 1156.14 
 13. део 10310 - канал 983.72 
ЈЖП  
“ЖЕЛЕЗНИЦЕ 
СРБИЈЕ” 

   

к.о. СО 1 1. део 10052/1 1072.48 
к.о. СО 2 2. део 28109 4383.69 
 3. део 28130 4982.38 
    
ЈП “ ПУТЕВИ 
СРБИЈЕ” 

   

к.о. СО 2 1. део 28144/1 6442.40 
    
ЈП “ ПУТЕВИ 
СРБИЈЕ” и 
ГРАД СОМБОР 

   

к.о. СО 1 1. део 10297/1 584.71 
 2. део 10297/6 438.12 
    
ЈКП 
“ЧИСТОЋА” 

   
 

к.о. СО 2 1. 19391 5425.38 
 2. 19392 6445.76 
 3. 19393/1 155939.69 
    
    
ПРИВАТНО:    
к.о. СО 1 1. 3046/1 11671.56 
 2. 3046/2 242.08 
 3. 3047/1 32406.03 
 4. 3047/2 535.12 
 5. 3048/1 20577.33 
 6. 3048/2 2150.76 
 7. 3048/3 194.80 
 8. 3057/1 7964.95 
 9. 3057/3 1049.62 
 10. 3057/4 845.96 
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 11. 3058/1 14182.80 
 12. 3058/2 1257.93 
 13. 3058/3 1565.23 
 14. 3060/1 8952.19 
 15. 3060/2 14785.42 
 16. 3060/3 2421.50 
 17. 3060/4 210.26 
 18. 3060/5 318.52 
 19. 3060/6 2396.64 
 20. 3060/9 1660.56 
 21. 6506/1 16003.22 
 22. 6506/2 4560.54 
 23. 6506/3 803.32 
 24. 6508/1 15550.05 
 25. 6508/2 2223.65 
 26. 6508/3 112.02 
 27. 6512/1 22070.48 
 28. 6515/1 7026.21 
 29. 6528/1 1526.97 
 30. 6528/2 1526.79 
 31. 6528/3 3080.78 
 32. 6529/1 4803.73 
 33. 6529/3 8350.62 
 34. 6530/1 8936.74 
 35. 6530/3 10085.61 
 36. 6532 4494.24 
 37. 6533/1 3566.34 
 38. 6533/2 702.85 
 39. 6533/3 1591.50 
 40. 6534/1 332.00 
 41. 6534/2 64.38 
 42. 6534/3 1780.15 
 43. 6536/1 2461.80 
 44. 6538/1 5237.62 
 45. 6538/3 298.43 
 46. 6540/2 2436.04 
 47. 6540/4 1246.28 
 48. 6543/1 8167.35 
 49. 6570/1 12225.74 
 50. 8727/1 1450.38 
 51. 8756/1 1716.51 
 52. 8756/4 4603.24 
 53. 8756/5 2925.29 
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 54. 8756/6 1304.12 
 55. 8756/9 674.11 
 56. 8761/1 2691.63 
 57. 8762/1 4978.04 
 58. 8762/3 1512.60 
 59. део 8762/4 1149.62 
 60. 8765/1 4567.72 
 61. 8765/3 1199.89 
 62. део 8765/4 1053.50 
 63. 8769/1 1990.15 
 64. 8774/1 3107.97 
 65. 8774/2 589.49 
 66. део 8774/3 586.11 
 67. 8777/1 2070.36 
 68. 8777/2 449.07 
 69. део 8777/3 506.86 
 70. 8778/1 5304.89 
 71. 8778/2 1152.94 
 72. део 8778/3 1427.62 
 73. 8781/1 1948.46 
 74. 8781/2 519.92 
 75. део 8781/3 678.03 
 76. 8782/1 86.14 
 77. 8782/2 24.04 
 78. 8783/1 5609.65 
 79. 8783/2 362.59 
 80. део 8784/1 1172.28 
 81. 8784/2 376.87 
 82. 8784/3 19.14 
 83. део 8789/2 2437.46 
 84. 8789/4 452.02 
 85. 8790 27468.48 
 86. 8791/1 576.99 
 87. део 8791/2 648.73 
 88. 8791/4 6.04 
 89. 8791/5 2.09 
 90. део 8792/1 5182.21 
 91. 8794/4 4997.47 
 92. 8795/4 2365.28 
    
к.о. СО 2 1. 19965 8287.98 
 2. 19967 5338.26 
 3. 19969 10757.04 
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 4. 19971/1 2566.69 
 5. 19973 6473.54 
 6. 19975 3313.24 
 7. 19976 4124.70 
 8. 19977/1 8656.28 
 9. 19977/2 2166.78 
 10. 19984 1654.30 
 11. 19985 2806.30 
 12. 19990 825.95 
 13. 19992/1 2435.05 
 14. 19992/2 1662.55 
 15. 19996/1 579.73 
 16. 19996/6 730.80 
 17. 19997 4174.71 
 18. 20002 1836.86 
 19. 20006 3157.28 
 20. 20012 947.48 
 21. 20014  974.16 
 22. 20016   3284.77 
 23. 20019/1  2248.10 
 24. 20019/2 2000.95 
 25. 20026 3391.83 
 26. 20027 423.20 
 27. 20032/2 1582.31 
 28. 20034/1 1197.31 
 29. 20034/2 741.11 
 30. 20037 2695.44 
 31. 20041 1963.38 
 32. 20042 1940.37 
 33. 20111 35188.12 
 34. 20112 1889.39 
 35. 20113 1146.93 
 36. 20114 7717.22 
 37. 20115 1739.09 
 38. 20116 5557.67 
 39. 20117 2077.54 
 40. 20118 6056.73 
 41. 20119 1035.97 
 42. 20120 740.18 
 43. 20121/1 313.64 
 44. 20121/2 900.23 
 45. 20121/3 900.01 
 46. 20121/4 900.05 
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 47. 20121/5 900.16 
 48. 20121/6 449.04 
 49. 20183 3860.38 
 50. 20184 3558.47 
 51. 20188 3385.86 
 52. 20189 4282.41 
 53. 20208 1443.76 
 54. 20209 1256.72 
 55. 20210 1429.34 
 56. 20211 1432.16 
 57. 20212 2740.45 
 58. 20217 886.25 
 59. 20218 2009.02 
 60. 20219/1 2702.74 
 61. 20221/1 1720.11 
 62. 20221/2 6399.69 
 63. 20228 763.29 
 64. 20230 867.69 
 65. 20232 1241.15 
 66. 20233 859.98 
 67. 20234/1 956.61 
 68. 20235 6540.92 
 69. 20236 909.55 
 70. 20237 1013.08 
 71. 20238/1 641.78 
 72. 20238/2 213.63 
 73. 20238/3 238.35 
 74. 20239/1 834.70 
 75. 20239/2 418.04 
 76. 20239/3 1958.44 
 77. 20240/1 26955.74 
 78. 20240/3 580.51 
 79. 20242/4 6152.03 
 80. 20243 404.04 

 ( У случају неких неслагања парцела наведених овде у тексту и 
приказаних графички, меродавни ће бити подаци из графичког прилога број 2- 
Катастарско- топографски план са границама обухвата плана). 
 
 Укупан број парцела у обухвату Плана износи 259, на површини од 93.89 
ха ( 938.929,6328 м2), од чега су ван граница градског грађевинског земљишта 
парцеле: 
 
ЈКП „ Чистоће“: 19391, 19392 и 19393/1, 
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града Сомбора: део 28159 и 
железнице: део 28130, са површином од 175.920,05 м2 ( 17.59 ха): 
 

 ха % 
Градско грађ.земљиште 76.3 81.27 
Земљиште ван граница 
градског грађ. земљиш. 

 
17.59 

 
18.73 

УКУПНО ( обухват) 93.89 100.00 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

 
 Планиране намене земљишта у оквиру обухвата Плана 
 
2.1.1.  Грађевинско земљиште јавне намене 
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У обухвату плана детаљне регулације предвиђен је објекат нискоградње- 

примарна градска саобраћајница која би повезивала јужни крак  изграђене 
примарне градске саобраћајнице на раскрсници са улицом Апатински пут ( 
државни пут првог Б реда број 19, на стационажи прикључења 37+747.50) са 
такође изграђеним северним делом планиране обилазнице око Сомбора на 
локацији раскрснице са улицом Бездански пут  ( државни пут првог Б реда број 
28, на стационажи прикључења 56+767-податак: „ Војпут“, тј. 22+592-
податак: референтни систем Републичке дирекције за путеве). 
 За смештај планиране саобраћајнице са свим пратећим елементима 
(сервисне саобраћајнице, пешачке и бициклистичке стазе, мостови, подвожњак 
и надвожњак), овим Планом детаљне регулације се дефинише површина јавне 
намене у оквиру регулационих линија, ширине око 30 метара, са додатним 
појасом контролисане изградње од 5 метара обострано од регулационих линија. 
( Закон о јавним путевима, чл. 28-31).  
 Коридор за саобраћајницу се планира већим делом на градском 
грађевинском земљишту, а једним мањим делом, на грађевинском земљишту 
ван граница градског грађевинског подручја ( део између општинског пута Л-
405 и државног пута првог Б реда број 28- у обухвату Генералног плана града 
Сомбора).  
 По функционалном значају и улози у просторној организацији града, 
примарна градска путна мрежа и у оквиру ње примарне градске саобраћајнице 
морају директно да се повежу са међуградском путном мрежом што се овде 
остварује преко државних путева 1Б реда број 19  (Апатински пут) и број 28 ( 
Бездански пут), који се на тај начин измештају из језгра града преко 
планиране примарне саобраћајнице, све до изградње Генералним планом града 
Сомбора планиране обилазнице око града, која ће тада преузети ту функцију. 
Планирана примарна градска саобраћајница практично има двостуку функцију: 
пролазног саобраћаја и локалних захтева, те је потребно да задовољи оба 
критеријума и не запостави важност две функције: ефикасног и брзог кретање 
возила, али и приступа до ивичних локација и то за више врста возила ( 
путничка, теретна, бициклисти, пешаци). 
 Изградњом саобраћајнице примарне градске путне мреже која се повезује 
на ванградске државне путеве мора се обезбедити континуитет пројектних 
услова за ванградске путеве и не сме да се наруши траса деонице државног 
пута и безбедност саобраћаја на њој, у складу са  чланом 78. Закона о јавним 
путевима. 
 2.1.2.  Грађевинско земљиште осталих функција према 
Генералном     плану града Сомбора 
 
          Планирани коридор саобраћајнице и обухват Плана се простиру кроз 
блокове 64, 65, 66, 67, 68, 87, 88, 89, 92, 93 и 110, дефинисане Генералним 
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планом града Сомбора. Намена површина у њима изван регулације за 
саобраћајницу се не мења, остаје у оквиру планиране намене која је дата 
Генералним планом града Сомбора следећим табелама: 
 

број блока 
намена блока 

породич.становање спорт, рекреација 
услужне,производне, 
складишне функције 

64      
65     
66     
67      
68     
87     
88     
89     
92     
93     
110     

 
 

Број блока Намена блока 

64 
Блок је намењен породичном становању и спорту и 
рекреацији. У блоку постоји средња школа. Изградњу и 
уређење у постојећем становању вршити на основу услова 
из Плана, на слободним површинама обавезан је план даље 
урбанистичке разраде израдом урбанистичког плана нижег 
реда у духу важећег закона. 

65 Блок је намењен породичном становању. Изградњу и 
уређење у постојећем становању вршити на основу услова 
из Плана, на слободним површинама обавезан је план даље 
урбанистичке разраде израдом урбанистичког плана нижег 
реда у духу важећег закона. 

66 Блок је намењен породичном становању. Обавезан је план 
даље урбанистичке разраде израдом урбанистичког плана 
нижег реда у духу важећег закона. 

67 Блок је намењен породичном становању, услужним, 
производним и складишним функцијама, гробљу. Изградњу 
и уређење у постојећем становању вршити на основу 
услова из Плана, на слободним површинама обавезан је 
план даље урбанистичке разраде израдом урбанистичког 
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плана нижег реда у духу важећег закона. 
68 Блок је намењен породичном становању. У блоку се налази 

основна школа. Изградњу и уређење у постојећем 
становању вршити на основу услова из Плана, по потреби 
радити урбанистичке пројекте. 

 
87 

Блок је намењен услужним, производним и складишним 
функцијама. Појединачне постојеће комплексе дефинисати 
урбанистичким пројектима, а неизграђене површине даљом 
урбанистичком разрадом, израдом урбанистичког плана 
нижег реда у духу важећег закона. 

88 Блок је намењен породичном становању. Изградњу и 
уређење у постојећем становању вршити на основу услова 
из Плана, на слободним површинама обавезан је план даље 
урбанистичке разраде израдом урбанистичког плана нижег 
реда у духу важећег закона. 

89 Блок је намењен породичном становању. Изградњу и 
уређење у постојећем становању вршити на основу услова 
из Плана, на слободним површинама обавезан је план даље 
урбанистичке разраде израдом урбанистичког плана нижег 
реда у духу важећег закона. 

92 Блок је намењен породичном становању. Изградњу и 
уређење у постојећем становању вршити на основу услова 
из Плана, на слободним површинама обавезан је план даље 
урбанистичке разраде израдом урбанистичког плана нижег 
реда у духу важећег закона. 

93 Блок је намењен породичном становању. Изградњу и 
уређење у постојећем становању вршити на основу услова 
из Плана, на слободним површинама обавезан је план даље 
урбанистичке разраде израдом урбанистичког плана нижег 
реда у духу важећег закона. 

110 Блок је намењен породичном становању. Изградњу и 
уређење у постојећем становању вршити на основу услова 
из Плана, по потреби радити урбанистичке пројекте, на 
слободним површинама обавезан је план даље 
урбанистичке разраде израдом урбанистичког плана нижег 
реда у духу важећег закона. 

 
На парцелама у овим блоковима у појасу контролисане изградње 

забрањена је градња грађевинских и других објеката, као и постављање 
уређаја, постројења и инсталација који не служе потребама јавног пута и 
саобраћаја на њему. Забрањено је отварање депонија отпада и смећа, као и 
каменолома и рудника.  
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Такође, подизање засада, дрвећа и ограда дозвољава се само тако да 
својом висином или положајем не ометају прегледност пута и не угрожавају 
безбедност саобраћаја на њему. У зонама потребне прегледности забрањено је 
остављање предмета и материјала, те подизање засада, ограда и дрвећа, 
постављање постројења и уређаја и грађење објеката, односно вршење било 
каквих радњи које ометају прегледност пута. Власник, односно непосредни 
држалац земљишта које се налази у зони потребне прегледности, дужан је на 
захтев управљача пута да уклони све наведене и евентуалне друге сметње које 
ометају зону прегледности. 

На осталим деловима парцела по блоковима у обухвату Плана важе 
услови  уређења из Генералног плана града Сомбора: 

 
 ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ: у блоковима 64, 65, 66, 67, 68, 88, 89, 

92, 93, 110 
 Правила уређења у овој зони су дата Генералним планом града Сомбора и 
сви објекти чија градња се њиме дозвољава  могу се градити на појединачним 
парцелама, осим у зони контролисане изградње за сваку од тих парцела: 
 „ Имајући у виду посебне активности становништва  и све већу улогу мале 
привреде и пољопривреде,  конципиран је облик породичног становања већих 
и великих парцела, са могућношћу бављења малом привредом и 
пољопривредом. 
 Подтип породичног становања биће становање комбиновано  са малом 
привредом. На просторима приградских насеља подтип је усмерен  ка 
пољопривредној производњи. 
 У склопу становања у циљу задовољавања актуелних потреба 
становништва за приватним предузетништвом, предвиђа се могућност да се у 
склопу становања остваре одређени садржаји пословања који су у служби 
задовољавања потреба становништва као што су: трговина, услужно занатство, 
угоститељство, са мањим капацитетима, без негативних утицаја на околни 
простор и суседство. 

Породична стамбена изградња 
 Под овим видом становања подразумева се становање у породичним 
стамбеним објектима. Објекти су приземни или спратни. Максимална спратност 
је П+1+Пк (приземље + спрат + поткровље), уз могућност сутерена на 
просторима где то конфигурација терена дозвољава.  
Породично становање имаће и даље најзначајнију улогу у решавању стамбених 
проблема. 
Величина дела објекта намењеног пословним делатностима у склопу објекта, 
разматраће се на конкретним случајевима, али под условом  да не може бити 
већи од половине стамбене површине објекта. 

 Породично становање са пољопривредном или делатношћу мале 
привреде 

 У оквиру елементарног становања за овај подтип становања основно је да 
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се морају обезбедити просторни услови и за обављање производних активности 
које су везане са услужним занатством или пољопривредом, који не загађују 
животну средину и не ремете основну намену -  породично становање. 
Величина као и просторна организација дела који се намењује пословању у 
склопу овог садржаја решаваће се по конкретним случајевима у зависности од 
величине парцеле. 
 Изградња објеката сточарске производње за сопствене потребе 
усмераваће се ка овим наменама у оквиру грађевинских рејона насеља, а 
нарочито на територији приградских – салашких насеља, у којима просторни 
услови неће ограничавати развој ових садржаја. 
 Дозвољаваће се држање сточног фонда за сопствене потребе са 
изградњом потребних капацитета под условом  да буду комплетно комунално 
опремљени, у складу са санитарно хигијенским и ветеринарским прописима, 
као и да буду удаљени мин. 150 м од границе комплекса јавног објекта (Дом 
здравља, предшколска установа, школа и сл.).  
 Величина дела који се намењује пословању у склопу овог садржаја 
разматраће се по конкретним случајевима, зависно од величине парцеле. 
 Изградња и функционисање капацитета за сточарску производњу не сме 
да угрожава  околину, а за капацитете предвиђене важећим законским 
прописима као и Правилником о анализи утицаја објеката на животну средину, 
обавезна је израда одговарајуће анализе утицаја на животну средину, као и  
прибављање сагласности ветеринарске и санитарне инспекције. 
 Према усвојеним нормативима смештајни капацитети по врстама стоке 
износе за : 
 
 Музне краве                                      (површина по условном грлу) 
а) везано држање    7,6 м²  по грлу 
б) слободно држање у 
 - лежајним боксовима   9,8 м² 
 - дубокој простирци                   10,3 м² 
 
 Товну јунад 
а) везано држање    4,7 м²   
б) слободно држање у 
 - лежајним боксовима   4,0 м² 
 - дубока простирка             3,3 м² 
 - решеткасти под   2,3 м² 
 
 Простор за остале крупне животиње (копитари) треба да  задовољи 
критеријум по једној животињи 10 м², а за сваку следећу још 5,0 м². 
 
 Свињарство 
● производња прасади (2,5 кг) по 

једној крмачи ангажована  
површина је   6,0 – 6,5 м² 

● производња прасе-товљеник  
1 крмача, анажована површина је    13,5 – 14,0 м² 

● по товљенику 100 кг ангажована 
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површина је   0,6 – 0,65 м² 
● на нето површину рачуна се плус   2 – 22 м² 
● ангажовани простор за храну и отпад је за: 
● крмачу и нераста 1000 кг   2,0 м² 
● сточне хране 360 кг 0,7 м² 

на 1оо кг живе масе течног стајњака 8 литара 
 

Магацински простор по једном грлу 
-   условно грло стајњак   7,0 м³ 
-   кош за кукуруз     4,0 м³ 
-   кабаста храна    4,5 м³ 
-   условно грло концентрована силажа 2,0 м³ 
-   слама по 1 условном грлу   4,0 м³ 
 
Стајњак и осочара 
-   стајњак по 1 крави     12 тона/год 
-   стајњак по 1 товљенику      7 тона/год. 
-   осочара по 1 крави     30 л/дан 

● капацитет осочне јаме треба да буде, 
по условном грлу      2 м³ 

 
 Живинарство 
 -   по комаду одрасле живине   0,2 м² 
● за рентабилну производњу бројлера 

смештајни простор је    600 – 1.000 м² 
што одговара броју од 10.200 до 
17.000 утовљених пилића 

● за ову производњу неопходно је ваздуха 
на час/1кг живе масе    3,6-4,0 м² 

● производња носиља конзумних јаја 
капацитета од 6.000-10.000 носиља 
неопходно је затвореног простора      350 – 600 м² 

 
 СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА: у блоку 64 

 У овом блоку се изван обухвата овог плана налази  спортски комплекс 
,,Мостонга“ са спортском халом, покривеним  и базеном на отвореном и 
рекреативни простор  око комплекса на површини од 11, 42 ха. Услови 
уређења и грађења на парцелама ове намене биће дати планом који ће се 
радити за овај блок. До примене тог плана важиће услови из Генералног плана 
града Сомбора. 
 
 УСЛУЖНЕ, ПРОИЗВОДНЕ И СКЛАДИШНЕ ФУНКЦИЈЕ: блокови 67 и 

87 
 Блок 67 се у обухвату овог плана налази оивичен примарном градском 
саобраћајницом и улицама Шикарски пут и Николаја Шимића, те има 
комбиновану намену за становање и услужне, производне и складишне 
функције.  
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 У блоку 87 је изградња капацитета мале привреде са одређеним 
карактеристикама индустријске производње усмерена у радне зоне услужно-
производно складишних функција на делу Апатинског пута. 
 До доношења плана за део града са овим блоковима, важиће услови из 
Генералног плана града Сомбора: 
 „ Капацитети услужног занатства могу се отварати у стамбеним зонама, у 
објектима становања, на читавој градској територији. Ограничења се односе на 
капацитете, који загађују околину, те се због тога такви капацитети не 
дозвољавају у зони центра, у близини здравствених и школских објеката као и 
у густо насељеним блоковима. 
 Капацитети свакодневног снабдевања ће пратити планирану просторну 
дистрибуцију становништва, нарочито на новим просторима становања, који се 
првенствено проширује на северном делу градске територије.  Капацитети за 
повремено или специјалистичко и изузетно снабдевање се лоцирају изван 
централне зоне града.  
          
Нормативи у области услужног занатства и трговине: 

 
Услужно занатство: 

− продајни простор  0,5м2 / по становнику 
− складишни простор 0,8м2 / по становнику 

Трговина: 
− за домаћинство  10 м2 / по запосленом 
− за привреду   20 м2 / по запосленом 

  Капацитети угоститељства са пружањем услуга смештаја, исхране, пића 
лоцирају се у зонама већих густина, у централној зони, у зони спорта, 
рекреације и туризма.“ 
  
2.1.3.  Нумерички показатељи 
 

Списак катастарских парцела и њихових површина које се планирају за 
јавну површину дат је следећом табелом: 

 
Ред. 
број 
парц. 

Власник/ 
/Корисник  

К.о. Катастарски број 
парцеле 

Површина парцеле 
за јавне намене  

(м2) 
 

 Град Сомбор    
 

  СО 1   

1.   3060/7 1335.04 
2.   3060/8 751.21 
3.   6512/2 3100.53 
4   6512/3 241.64 
5.   6515/2 1625.62 
6   део 6516/1 2196.75 
7.   6516/2 1820.23 
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8.   6516/4 435.96 
9.   6529/2 1741.07 
10.   6530/2 2080.63 
11.   6538/2 1059.31 
12.   6540/3 495.78 
13.   6540/5 1880.43 
14.   6543/3 1890.78 
15.   6543/4 1283.44 
16   6543/6 107.72 
17.   6570/3 1984.18 
18.   6570/4 151.00 
19.   део 8732/1 2946.74 
20.   8756/7 772.23 
21.   8756/8 1121.50 
22.   8756/10 528.35 
23.   8756/13 1107.93 
24.   8761/2 936.50 
25.   8766/3 663.07 
26.   8769/2 642.27 
27   део 8769/3 736.38 
28.   8789/3 1073.70 
29.   8791/6 324.93 
30.   део 8792/2 1669.49 
31.   део 8794/3 459.44 
32.   10138/2 699.10 
33   део 10138/3 346.30 
34.   део 10220/1 32.04 
35.   10220/2 225.68 
36.   део 10220/3 19.21 
37.   део 10303/1 121.25 
38.   10303/2 104.42 
39.   део 10303/3 113.40 
40.   део 10304/1 197.74 
41.   10304/2 164.89 
42.   10304/3 202.97 
   УКУПНО: 39.390.86 
  СО 2   
1.   део 28159 818.32 
2.   део 28572 5219.08 
3.   део 28573 40.60 
   УКУПНО: 6078,00 
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 ЈВП 

„Западна 
Бачка“ 

  

 
  СО 1   

1.   6570/5 46.59 
2.   део 8727/2 1054.57 
3.   део 8729/2 105.03 
4.   део 8730/2 1619.01 
5.   део 8732/2 5996.27 
6.   део 8773 125.84 
7.   део 8794/2 9.25 
8.   део 8795/2 1477.94 
9.   део 10307 1156.64 
10.   део 10310 320.80 

   УКУПНО: 11.911.94 
     
     

 ЈЖП 
„Железнице 
Србије“ 

   

  СО 2   

1.   део 10052/1 1077.25 
2.   део 28109 2512.22 
3.   део 28130 1239.84 
   УКУПНО: 4.829.31 
     

 ЈКП „Чистоћа“    

  СО 2   

1.   део 19391 1238.24 
2.   део 19392 2675.22 
3.   део 19393/1 18094.15 
   УКУПНО: 22.007,61 
     

1. Град Сомбор/ 
/ПП „Сомбор“ 

СО 1 8777/2 449.07 

2. Град Сомбор/ 
/ПП „Сомбор“ 

СО 1 8789/4 452.02 

3. Град Сомбор/ 
/ПП „Сомбор“ 

СО 1 8791/4 6.04 

   УКУПНО: 907.13 
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4. ПП„Сомбор“+ 
+приватно 

СО 1 део 8795/4 694.61 

     
 Приватно    

  СО1:   

1.   3046/2 242.08 
2.   3047/2 535.12 
3.   3048/2 2150.76 
4.   део 3048/3 200.61 
5.   део 3057/1 325.63 
6.   3057/3 1049.63 
7.   3058/2 1257.93 
8.   3060/4 210.26 
9.   део 6506/1 737.93 
10.   6506/2 4560.54 
11.   део 6506/3 141.55 
12.   део 6508/1 651.09 
13.   6508/2 2223.65 
14.   део 6512/1 1006.43 
15.   6533/2 702.85 
16.   6534/2 64.38 
17.   део 6543/1 778.91 
18.   део 6570/1 810.43 
19.   део 8727/1 131.8 
20.   8756/9 674.11 
21.   8762/3 1512.59 
22.   8765/3 1199.89 
23.   део 8769/1 666.82 
24.   део 8774/1 856.70 
25.   8774/2 589.49 
26.   део 8774/3 289.97 
27.   8778/2 1152.94 
28.   8781/2 519.92 
29.   8782/2 24.04 
30.   8783/2 362.59 
31.   8784/2 376.87 
32.   8784/3 19.14 
33.   део 8792/1 629.35 
34.   део 8794/4 2506.84 

   УКУПНО: 29.162,83 
  СО 2:   
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1.   део 19969 106.52 
2.   део 19971/1 128.57 
3.   део 19973 157.62 
4.   део 19975 196.05 
5.   део 19976 226.99 
6.   део 19977/1 563.40 
7.   део 19977/2 466.29 
8.   део 19984 327.09 
9.   део 19985 180.95 
10.   део 19990 201.26 
11.   део 19992/1 466.83 
12.   део 19992/2 330.15 
13.   део 19996/1 269.63 
14.   део 19996/6 365.00 
15.   део 19997 360.17 
16.   део 20002 381.93 
17.   део 20006 667.33 
18.   део 20012 111.82 
19.   део 20014 575.95 
20.   део 20016 798.28 
21.   део 20019/1 1150.63 
22.   део 20019/2 1145.51 
23.   део 20026 423.16 
24.   део 20027 265.72 
25.   део 20032/2 250.48 
26.   део 20034/1 396.90 
27.   део 20034/2 190.82 
28.   део 20037 41.43 
29.   део 20041 192.80 
30.   део 20042 123.57 
31.   део 20111 17102.73 
32.   део 20112 264.82 
33.   део 20113 139.45 
34.   део 20114 674.59 
35.   део 20116 389.76 
36.   део 20118 184.52 
37.   део 20119 150.20 
38.   део 20120 34.95 
45.   део 20184 1084.52 
46.   део 20188 2203.96 
47.   део 20189 3617.66 
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48.   20209 1256.72 
49.   20211 1432.13 
50.   20218 2009.03 
51.   20233 859.80 
52.   20236 909.55 
53.   20239/1 834.70 
54.   20239/2 418.04 
55.   20239/3 1958.44 
56.   20243 404.04 

   УКУПНО: 46.992,46 
 

У регулацији има 149 парцела, укупне површине ~16,2 ха ( 161.974,75 м2): 

ВЛАСНИК/КОРИСНИК укупно 
парцела 

у  СО1 
укупна 

површина у  СО1 ( м2) 
 
 

% 
ПАРЦЕЛЕ у  СО2 парцела ( м2) у  СО2 ( м2) 

ГРАД СОМБОР 
45 42 

45.468,86  
 39.390,86  

28.08 3  6078,00 
  10 10 

 11.911,94 
 11.911,94  

7.35 ЈВП " ЗАПАДНА БАЧКА" -  - 
  3 - 

 4.829,31 
 -  

2.98 ЈЖП " ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" 3  4.829,31 
  3 - 

 22.007,61 
 -  

13.58 ЈКП "ЧИСТОЋА" 3  22.007,61 

ГРАД СОМБОР/ПП " 
СОМБОР" 

3 
3    907,13  

0.56 
- 907,13  - 

  
1 

1    694,61  
0.43 

ПРИВАТНО/ПП " СОМБОР" - 694,61  - 
  

84 
34   29.162,83 47.02 

 
ПРИВАТНО 50 76.155,29  46.992,46 

  УКУПНО ПАРЦЕЛА: 149 

90   82.067,37  
100.00 

59 161.974,75  79.907,38 
 
 
2.1.4.   План регулације и нивелације површина јавне намене 
 
 Коридор планиране саобраћајнице задат је регулационим линијама 
унутар којих се дефинише јавна површина. Тачке прелома, као и пресецање 
регулационих линија са парцелама, дате су координатама тачака ( 275), 
аналитички, следећом табелом, а графички на цртежу број 6 у Графичком делу. 
 
         редни број тачке       коорд.Y         коорд.X   
    регулационе линије 

1.   584323.349,    71915.754 
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2.   584308.737,    71892.196 
3.   584123.013,    71794.680 
4.   584088.355,    71771.060 
5.   583972.498,    71684.371 
6.   583954.558,    71670.948 
7.    583941.400,    71661.102 
8.    583707.569,    71486.143 
9.    583732.140,    71458.090 
10.   583731.310,   71451.650 
11.   583728.008,   71448.420 
12.   583740.359,   71433.723 
13.   583752.592,   71419.165 
14.   583754.802,   71416.534 
15.   583764.035,   71405.547 
16.   583779.527,   71387.109 
17.   583787.982,   71377.048 
18.   583796.482,   71366.932 
19.   583809.121,   71351.891 
20.   583838.476,   71316.956 
21.   583866.864,   71283.172 
22.   583885.623,   71260.848 
23.   583899.931,   71243.820 
24.   583902.804,   71240.402 
25.   583920.933,   71218.826 
26.   583931.996,   71205.661 
27.   583943.264,   71192.254 
28.   583943.855,   71191.548 
29.   583954.837,   71177.663 
30.   583963.875,   71166.230 
31.   583974.979,   71150.942 
32.   583992.289,   71127.099 
33.   584000.487,   71115.802 
34.   584007.649,   71104.844 
35.   584020.719,   71084.838 
36.   584037.727,   71055.816 
37.   584060.418,   71017.098 
38.   584072.381,   70996.689 
39.   584084.359,   70976.240 
40.   584096.151,   70956.120 
41.   584108.406,   70935.217 
42.   584131.927,   70895.082 
43.   584148.150,   70860.550 
44.   584167.668,   70819.012 
45.   584206.163,   70773.885 
46.   584224.098,   70744.076 
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47.   584247.361,   70705.405 
48.   584255.090,   70692.550 
49.   584259.918,   70684.531 
50.   584282.085,   70647.683 
51.   584296.712,   70623.365 
52.   584312.341,   70597.384 
53.   584326.628,   70573.633 
54.   584333.856,   70561.620 
55.   584371.537,   70498.979 
56.   584396.240,   70457.690 
57.   584406.766,   70402.892 
58.   584425.546,   70409.025 
59.   584435.490,   70392.510 
60.   584452.890,   70363.630 
61.   584475.100,   70326.740 
62.   584478.720,   70320.730 
63.   584501.500,   70282.890 
64.   584514.510,   70261.300 
65.   584541.540,   70216.410 
66.   584558.521,   70185.808 
67.   584563.167,   70137.969 
68.   584577.638,   70115.305 

      69.   584582.390,   70117,470 
70.   584583.720,   70110.601 
71.   584590.423,   70112.234 
72.   584598.100,   70091.030 
73.   584608.070,   70054.220 
74.   584603.887,   70043.002 
75.   584599.258,   70040.810 
76.   584567.643,   70023.212 
77.   584585.066,   70009.934 
78.   584613.423,   70017.447 
79.   584624.090,   69988.860 
80.   584637.900,   69931.690 
81.   584652.170,   69872.630 
82.   584664.190,   69832.130 
83.   584668.710,   69821.230 
84.   584672.460,   69810.750 
85.   584680.020,   69795.330 
86.   584679.550,   69795.080 
87.   584680.830,   69792.000 
88.   584693.750,   69768.560 
89.   584704.070,   69749.830 
90.   584732.050,   69710.620 
91.   584747.050,   69693.860 
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92.   584748.490,   69692.250 
93.   584761.020,   69678.250 
94.   584774.110,   69666.400 
95.   584786.130,   69655.510 
96.   584793.220,   69649.090 
97.   584803.300,   69640.900 
98.   584836.190,   69614.090 
99.   584839.250,   69611.640 
100.   584864.960,   69590.671 
101.   584838.809,   69568.322 
102.   584849.348,   69555.052 
103.   584852.703,   69550.828 
104.   584855.838,   69547.328 
105.   584871.040,   69531.657 
106.   584902.700,   69559.899 
107.   584941.170,   69528.580 
108.   584973.870,   69501.940 
109.   585019.340,   69464.900 
110.   585038.790,   69449.060 
111.   585052.560,   69437.850 
112.   585080.950,   69414.720 
113.   585099.950,   69399.240 
114.   585104.880,   69395.230 
115.   585143.810,   69363.510 
116.   585174.930,   69338.160 
117.   585191.980,   69324.280 
118.   585165.963,   69302.826 
119.   585177.139,   69289.194 
120.   585179.059,   69286.852 
121.   585193.250,   69269.543 
122.   585226.220,   69296.430 
123.   585237.890,   69286.950 
124.   585267.590,   69262.840 
125.   585280.460,   69252.210 
126.   585281.370,   69251.460 
127.   585284.840,   69248.820 
128.   585303.810,   69233.410 
129.   585344.850,   69200.080 
130.   585350.170,   69195.600 
131.   585353.160,   69193.340 
132.   585417.882,   69157.981 
133.   585476.454,   69131.475 
134.   585499.408,   69123.205 
135.   585507.708,   69120.447 
136.   585555.156,   69100.628 
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137.   585597.675,   69082.869 
138.   585607.791,   69076.796 
139.   585631.165,   69062.766 
140.   585648.925,   69048.789 
141.   585650.811,   69047.305 
142.   585660.485,   69039.691 
143.   585790.993,   68936.979 
144.   585819.364,   68890.384 
145.   585864.210,   68954.390 
146.   585816.649,   68967.683 
147.   585693.721,   69059.140 
148.   585661.226,   69083.316 
149.   585655.175,   69086.453 
150.   585645.205,   69091.622 
151.   585642.170,   69093.200 
152.   585603.173,   69113.414 
153.   585594.460,   69117.040 
154.   585584.727,   69121.082 
155.   585541.820,   69138.920 
156.   585536.426,   69141.163 
157.   585519.969,   69148.004 
158.   585448.817,   69175.769 
159.   585375.340,   69213.860 
160.   585366.510,   69221.060 
161.   585328.180,   69252.290 
162.   585309.260,   69267.710 
163.   585306.240,   69270.170 
164.   585304.600,   69271.510 
165.   585291.210,   69282.420 
166.   585261.540,   69306.600 
167.   585250.120,   69315.900 
168.   585242.751,   69321.902 
169.   585270.261,   69342.716 
170.   585263.321,   69347.471 
171.   585260.379,   69349.493 
172.   585239.757,   69363.667 
173.   585215.770,   69343.890 
174.   585198.810,   69357.710 
175.   585168.410,   69382.480 
176.   585129.800,   69413.940 
177.   585105.710,   69433.550 
178.   585077.250,   69456.710 
179.   585062.690,   69467.340 
180.   584994.250,   69524.230 
181.   584967.477,   69546.008 
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182.   584953.350,   69557.500 
183.   584926.813,   69579.090 
184.   584934.031,   69586.393 
185.   584929.600,   69593.020 
186.   584949.140,   69595.120 
187.   584945.520,   69600.590 
188.   584926.390,   69598.270 
189.   584921.320,   69597.650 
190.   584886.610,   69649.530 
191.   584861.720,   69632.040 
192.   584814.960,   69670.080 
193.   584802.280,   69681.300 
194.   584782.300,   69699.400 
195.   584777.430,   69704.850 
196.   584776.000,   69706.440 
197.   584759.710,   69724.640 
198.   584755.420,   69729.430 
199.   584729.470,   69765.800 
200.   584720.660,   69781.800 
201.   584707.910,   69804.930 
202.   584695.970,   69833.730 
203.   584692.470,   69842.160 
204.   584681.000,   69880.790 
205.   584679.820,   69885.690 
206.   584668.765,   69931.641 
207.   584702.440,   69961.760 
208.   584680.053,   70010.630 
209.   584648.461,   70016.068 
210.   584638.213,   70058.710 
211.   584640.031,   70069.131 
212.   584631.290,   70083.630 
213.   584626.730,   70100.080 
214.   584617.852,   70124.565 
215.   584624.925,   70148.324 
216.   584610.589,   70176.314 
217.   584588.080,   70194.340 
218.   584567.250,   70231.870 
219.   584557.460,   70248.130 
220.   584544.170,   70270.220 
221.   584531.350,   70291.510 
222.   584508.260,   70329.870 
223.   584504.660,   70335.860 
224.   584483.670,   70370.740 
225.   584498.749,   70375.430 
226.   584488.797,   70393.470 
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227.   584473.027,   70388.421 
228.   584465.020,   70401.720 
229.   584426.480,   70465.740 
230.   584411.290,   70490.980 
231.   584392.080,   70522.900 
232.   584379.750,   70543.527 
233.   584360.883,   70574.889 
234.   584353.743,   70586.757 
235.   584339.344,   70610.692 
236.   584323.714,   70636.673 
237.   584308.786,   70661.487 
238.   584274.457,   70718.550 
239.   584248.450,   70761.780 
240.   584223.139,   70803.848 
241.   584230.655,   70817.113 
242.   584232.975,   70844.449 
243.   584225.392,   70852.568 
244.   584193.913,   70859.079 
245.   584187.660,   70873.440 
246.   584137.201,   70953.120 
247.   584073.109,   71054.326 
248.   584009.890,   71159.454 
249.   583979.171,   71197.571 
250.   583974.917,   71202.630 
251.   583949.055,   71233.391 
252.   583929.650,   71256.470 
253.   583922.180,   71266.860 
254.   583911.073,   71282.296 
255.   583909.192,   71284.913 
256.   583886.590,   71311.520 
257.   583863.540,   71338.664 
258.   583860.918,   71341.752 
259.   583841.360,   71362.116 
260.   583821.181,   71383.225 
261.   583846.478,   71403.434 
262.   583845.103,   71433.464 
263.   583843.905,   71459.643 
264.   583842.621,   71487.690 
265.   583842.421,   71492.052 
266.   583842.079,   71498.964 
267.   583840.958,   71523.452 
268.   583999.375,   71642.034 
269.   584012.402,   71651.781 
270.   584034.092,   71668.011 
271.   584117.426,   71730.363 
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272.   584148.799,   71751.746 
273.   584268.501,   71814.626 
274.   584331.992,   71847.932 
275.   584412.496,   71860.458 

 
  У случају неких неслагања координата датих аналогно и графички, 
меродавни ће бити подаци из графичког прилога број 6- Ситуациони план са 
планом регулације и нивелације. 
 
 
  Нивелационим решењем датим у том графичком прилогу дефинишу се 
коте планиране саобраћајнице на карактеристичним тачкама на траси- 
раскрсницама, укрштајима и објектима. Оне су дате оријентационо, у односу на 
постојећу нивелацију терена и нивелете постојећих и других планираних 
саобраћајница, њиховим међусобним висинским уклапањем. Тачне коте биће 
дате главним грађевинским пројектом када ће се одредити тачне димензије и 
тип конструкције објеката. 
 Коте терена на планираној траси саобраћајнице се крећу од 85.70 мнв до 
88.40, не рачунајући корита канала. Нивелета се планира у благом насипу, 
осим на деловима трасе са објектима ( мостови, подвожњак, надвожњак). 
 
2.1.5.  Траса и коридор саобраћајнице 
 
 Траса саобраћајнице у оквиру планираног коридора дефинисана је у 
хоризонталном смислу осовином која је задата  координатама својих темена, 
следећом табелом: 
 
Број темена X Y 
T0 уклапање у улицу  Апатински пут 
T1 ( лом) 585701.9652 69032.9375 
T2 585617.6811 69100.1123 
T3 585404.1517 69170.2675 
T4 ( лом) 585042.7876 69463.3524 
T5 584698.3943 69750.0787 
T6 584598.1236 70152.1656 
T7 583996.1971 71153.1176 
T8 583729.0752 71471.0115 
T9 584135.9063 71773.2130 
T10  уклапање у улицу Бездански пут 
 
 Стационажа саобраћајнице почиње на Апатинском путу, њеним 
уклапањем у постојећу сада трокраку, а реконструкцијом предвиђену 
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четворокраку раскрсницу, са вертикалном и хоризонталном сигнализацијом. 
Постојећи део примарне саобраћајнице се не мења - траке за вожњу остају 
исте, са продужењем кретања право. Предвиђа се реконструкција улице 
Апатински пут додавањем трака за лева скретања у оба смера. У смеру из 
града због тога је потребно проширење које се предвиђа са десне стране, док 
са друге стране ширина моста остаје непромењена, а простор предвиђен за 
траку за лево скретање обезбеђује се из постојеће ширине моста ( ~ 13.35 м), 
прерасподелом површина. 
 Стационажа саобраћајнице после раскрснице напредује у правцу 
северозапада, „ С “ кривином са оквирним радијусима Р= 600 м прелази корито 
Канала А-А на стационажи пута 0+300 ( стац.канала: 3+640) и даље наставља 
у правцу планираним коридором резервисаним за ову саобраћајницу, до 
раскрснице са планираним продужетком улице Уроша Предића дефинисаним 
Планом детаљне регулације дела Јосићког насеља- блокови 43, 44, 64 на 
стационажи 0+742.25, даље прелази корито „Растеретног канала“ на путној 
стационажи 1+065 ( стац.канала: 1+375), долази до раскрснице са планираном 
сабирном улицом С2 на стационажи 1+157.35  и даље  наставља  десном  
кривином  до  раскрснице  са  улицом Јосићки пут ( стац. 1+726). Левом 
кривином радијуса око 500 м, па правцем, долази до денивелисаног укрштаја, 
подвожњаком, са жељезничким пругама: магистралном Е 771 Суботица- 
Богојево- државна граница и локалном Сонта- Апатин фабрика- Стрилић- 
Сомбор на стационажи км 2+592. Даље правцем и благом левом кривином 
улази у насељени део трасе, са постојећим објектима за становање, где се 
врши проширење постојеће регулације пута у насељу. Овде се траса десним 
скретањем на стационажи 3+387.50 прикључује на трасу планиране 
обилазнице око Сомбора, даље њоме наставља у правцу, те прелази 
денивелисано, надвожњаком, паралелне општински пут Л-405 Бездан- Бачки 
Моноштор- Сомбор и једноколосечну пругу Сомбор- Бачки Брег на стационажи 
3+685. У продужетку, траса преко десне кривине радијуса око 1000 м излази 
на раскрсницу државног пута првог Б реда број 15, Бездан- Сомбор- Оџаци ( 
стационажа 22+592, тј 56+767) са северним краком обилазнице око Сомбора, 
која се планира као кружни ток и ту завршава стационажом 4+138.40.  
Стационажа саобраћајнице, као и радијуси кривина су оквирни, тачни ће бити 
одређени главним пројектом, уз додатне пројектне елементе, у процесу израде  
пројектне документације, али без већих одступања од вредности задатих 
планском документацијом ( траса саобраћајнице је задата тангентним правцима 
осовине, у оквиру којих треба извршити најоптималнији избор пројектних 
елемената). Такође, тачне димензије и положај објеката на траси извршиће се 
после њихових статичких прорачуна.  
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Начини повезивања планиране саобраћајнице: 
 
 Укрштање планиране саобраћајнице предвиђено је: 
 четворокраким раскрсницама у нивоу, на следећим локацијама: 
 на почетку трасе,  са улицом Апатински пут, стационажа 0+000, са 

леваим и десним скретањима са примарне градске саобраћајнице и 
хоризонталном, вертикалном и светлосном сигнализацијом, 
 на планираном наставку улице Уроша Предића, на оквирној стационажи 

0+742.25 км ( растојање између две раскрснице ~740 м), 
 на планираној сабирној саобраћајници С2 на оквирној стационажи 

1+157.35 ( растојање између две раскрснице ~415 м), 
 са улицом Јосићки пут, на оквирној стационажи 1+726.00 км  (растојање 

између две раскрснице ~570 м) и 
 кружним током 
 на крају трасе, са улицом Бездански пут, на оквирној стационажи 

4+138.11.  
 Скретање са/на сервисне саобраћајнице још је могуће: 

 на планираној бочној саобраћајници, оквирне стационаже 2+084.25 
км, 

 у улици Николаја Шимића, обострано, 
 лево- нова улица, стац. ~ км 2+445, 
 на месту пружног прелаза у нивоу улице Шикарски пут, веза са 

улицом у Крпежима, 
 на бочном путу у насељу Крпежи, ( веза са локалним путем ) 

оквирно на 3+042.00 км и 
 на путу Л-405.  

Објекти које је потребно изградити на траси су: 
 мост 1, преко Канала А-А на оквирној стационажи пута 0+300 

( стац. канала: 3+640), 
 мост 2, преко „Растеретног канала“ на оквирној путној стационажи 

1+065 ( стац. канала: 1+375), 
 подвожњак, испод једноколосечних пруга Суботица- Богојево- 

државна граница и Сонта- Апатин фабрика- Стрилић- Сомбор на оквирној 
стационажи км 2+592 и 

 надвожњак, изнад општинског пута Л-405 Бездан- Бачки Моноштор- 
Сомбор и једноколосечне пруге Сомбор- Бачки Брег, на оквирној стационажи 
3+685. 

  
 Ова подела на зоне дата је ради боље прегледности следећом табелом: 
 

 ОРИЈЕНТАЦ.   РАНГ  
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ЗОНА СТАЦИОНАЖА 
(км) 

ТИП ИЗГРАЂЕНОСТ 
 

УКРСНОГ 
ПРАВЦА 

УКРШТАЈИ     
Раскрснице 
у нивоу 

    

ул.Апатински пут 0+000,00 четворокрака изграђена/ 
реконструкц. 

државни 
пут IIа реда 

настав.ул.Уроша 
Предића 

0+742,25 четворокрака планирана сабирна 
улица 

сабирна С2 1+157,35 четворокрака планирана сабирна 
улица 

улица Јосићки пут 1+726,00 четворокрака планирана постојећа 
улица 

 
ул. Бездански пут 

 
4+138,11 

 
кружна 

изграђена/ 
реконструкц. 

државни 
пут Iб реда 

Денивелисани     
пружни 2+592,00 подвожњак планиран једноколос.

пруга маг.и 
локална 

пут/пруга 3+685,00 надвожњак планиран општински 
пут/манип. 
пруга 

прелаз-канал 0+300,00 мост планиран канал А-А 
прелаз-канал 1+375,00 мост планиран растеретни 

канал 
СКРЕТАЊА  

(са/на сервисну 
саобраћајницу) 

    

искључ./прикључ. 2+084,25 једносмерна планиран приступна 
Николаја Шимића 2+175,00 

2+243,50 
једносмерна планиран постојећа 

улица 
прикључење на 
сервисну саобраћ. 

2+450,00 једносмерна планиран приступна 

Шикарски пут 2+613,00 
2+625,00 

искључење 
прикључење 

планиран  
планиран 

постојећа 
улица 

искључ./прикључ. 3+042,00 једносмерна планиран атарски 
искључ./прикључ. 3+675,00 једносмерна планиран општин. пут 
  Попречни профил саобраћајнице се састоји од две возне саобраћајне 
траке ширине од по 3.50 м са ивичним тракама ширине по 0.35 м, укупне 
ширине коловоза 7.70 м. Банкина је предвиђена обострано, у ширини од по 
1.50 м. На основу мишљења Инвеститора и Наручиоца,  обострано су, према 
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просторним могућностима, планиране сервисне саобраћајнице, једносмерне 
или двосмерне, за прикључење будућих стамбених садржаја на правац 
примарне саобраћајнице.  Тако је оријентационо од стационаже км 0+390 до 
раскрснице са планираном С2 из Јосићког насеља ( прибл. 1+157.35) 
предвиђена левом страном сервисна саобраћајница за двосмерни саобраћај 
ширине 5.50 м. Даље се предвиђају обострано једносмерне сервисне 
саобраћајнице ширине по 3.00 м, до њиховог уливања у постојећу улицу 
Николаја Шимића са десне стране, односно у ГП-ом  планирану нову улицу са 
леве стране, пре уласка у пружни подвожњак. Сервисне саобраћајнице истог 
профила се, због постојања насеља, настављају уз регулацију одмах иза 
постојећег пружног прелаза у нивоу у улици Шикарски пут, обострано и уз 
планирану обилазницу до прикључења на општински пут према Бездану.  
 У попречном профилу су такође предвиђене бициклистичке и пешачке 
стазе и то: од почетка трасе до планиране сабирне саобраћајнице С2- 
једнострано, са десне стране, ширине 2.50 м бициклистичке, за двосмерни 
саобраћај и 1.50 м пешачке стазе, а даље обострано, по 1.50 м бициклистичке 
и пешачке стазе. Бициклистичка стаза се завршава, тј прикључује се на 
планирани правац међународне бициклистичке стазе на општинском путу Л-
405 према Бездану. 
 Оријентационо, на стационажама 0+370.45 са леве стране саобраћајнице 
у правцу раста стационаже и 0+472.50 са десне стране, као и на 1+825.00, у 
складу са чланом 79 Закона о јавним путевима, планирају се, ако буде потребе, 
аутобуска стајалишта за превоз на локалним аутобуским линијама. Ова 
стајалишта  ће се градити у складу са прописима за њихову изградњу дату  „ 
Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута“. 
 Нивелационо, треба да се води рачуна о уклапању у постојеће улице тамо 
где су предвиђене раскрнице и прикључци ( Апатински и Јосићки пут, Николаја 
Шимића, Бездански пут). На делу трасе где постоји околна стамбена градња ( 
Крпежи), коте сервисних саобраћајница се морају прилагодити постојећим 
колским улазима. Подужни нагиби нивелете се заобљавају вертикалним 
кривинама, а одводњавање површинске воде са коловоза је преко банкина у 
отворене канале поред пута и низ косину насипа. 
 Оквирна дужина саобраћајнице износи око 4140 м, тачна ће бити дата 
Главним пројектом, уз прецизно дефинисање пројектних елемената трасе. 
 Попречни нагиб коловоза је једностран и износи у правцу 2.5 %, а у 
кривинама- према прописима, у зависности од радијуса кривине, у смеру ка 
центру кривине. Потребно је обезбедити одговарајућу визуру и зону 
прегледности пута у којој би се спречила изградња вештачких или постављање 
природних препрека.  
 Предвиђа се флексибилна асфалтна коловозна конструкција за осовинско 
оптерећење од 11,5 тона.   
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2.1.6.  Траса и коридори јавне инфраструктуре 
 
 Генералним планом града Сомбора предвиђена је у новим уличним 
коридорима изградња комплетне комуналне и енергетске инфраструктуре, па 
се зато обострано уз нову саобраћајницу планирају њени водови, због 
просторних ограничења, најчешће испод пешачких и бициклистичких стаза. 
 
 2.1.6.1  Планиране трасе и коридори водопривредне    
     инфраструктуре 
 
 На простору обухвата овог плана од водоводне мреже постоји 
магистрална линија водовода АЦ ∅ 200 mm и водовод ЛИВ ∅ 80 mm са парне 
стране улице Апатински пут, водовод у улици Јосићки пут, у улици Николаја 
Шимића водовод ПВЦ ∅ 110 mm и у насељу Крпежи водовод ПВЦ ∅ 90 mm.  
 Планира се, према Генералном плану, уз примарну саобраћајницу, са 
њене десне стране у правцу раста стационаже, траса магистралног водовода, 
од Шикарског до Апатинског пута. На његовом почетку, ван обухвата овог 
Плана, али у непосредној близини, у улици Апатински пут, планирана је 
изградња водоторња ( оријентациони положај дат у графичком прилогу број 7). 
Такође се у свим планираним бочним улицама предвиђа изградња инсталација 
водовода. У насељу Крпежи постоји траса водовода ПВЦ ∅ 90 mm која се 
једним својим делом у дужини од око 400 м предвиђа за измештање, јер ће се 
изградњом саобраћајнице наћи испод ње. 
 
 На простору обухвата плана постоји канализација отпадних вода у улици 
Апатински пут- непарна страна, улици Шикарски пут- са црпном станицом, у 
делу улице Николаја Шимића и на једном делу у насељу Крпежи ( бочна 
улица). Зато се, у складу с Генералним планом, планира вод канализације 
отпадних вода дуж целе примарне саобраћајнице који би се прикључио са 
једне стране на Апатински пут, а са друге на постојећи вод у улици Николаја 
Шимића, уз прикључке бочних улица  ( наставак Уроша Предића, сабирна С2, 
Јосићки пут, бочна пре Николаја Шимића и Николаја Шимића). У попречном 
смислу ова канализација би се због ширине регулационог коридора водила 
најчешће испод сервисне саобраћајнице. 
 Одвођење атмосферских вода са саобраћајнице се планира попречним и 
подужним нагибом коловоза у систем отворених канала- јаркова, најчешће 
обострано и преко банкине и насипа даље у канале А-А и растеретни, који 
омогућавају евакуацију површинских вода гравитационо према нижим 
деловима ХС ДТД. Канал А-А представља главни реципијент пречишћених 
санитарно фекалних отпадних и атмосферских вода за део  Сомбора и насеља 
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Риђица, Станишић, Гаково, Чонопља и Светозар Милетић.  
 На делу трасе кроз насеље Крпежи због просторних ограничења и 
постојања кућа у формираном низу, ако буде постојала могућност, могу се 
поставити бетонски ивичњаци и атмосферска вода спровести сливницима у 
систем зацевљене канализације који би се изградио на том потезу, уз 
одвођење воде у оближњи канал. Није дозвољено спајање и мешање 
атмосферске и канализације отпадних вода. 
 Овај део насеља се налази у депресији, па се вода прикупља и задржава 
на пољопривредним површинама и приступима кућама. Зато је покушана 
санција овог проблема одвођењем воде до најближег водотока, прокопавањем 
канала дуж парцела, што нажалост, због неразумевања појединих власника 
парцела није спроведено до краја. Сада постоји могућност да се тај проблем 
реши, вода поново прикупи отвореним каналом одмах поред регулације, 
спроведе до канала поред пруге и пропустом испод ње одведе даљим ископима 
канала до реципијента, канала А-А. 
  Положај постојеће и планиране водоводне инфраструктуре је дат у 
графичком прилогу број 7- План постојеће и планиране комуналне и енергетске 
инфраструктуре.  
 Након завршетка планске документације носилац израде плана је према 
Закону о водама и Правилнику о садржини и обрасцу захтева за издавање 
водних аката и садржини мишљења у поступку  издавања водних услова ( „ Сл. 
гласник РС“ бр. 74/10 и 116/12) у обавези да прибави водну сагласност од 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 
Нови Сад. 
  
 
 2.1.6.2  Планиране трасе и коридори електроенергетске     
      инфраструктуре 

 
Преко предметне локације прелазе водови: 110 kV, 20 kV ваздушни 

водови, као и 0,4 kV ваздушна мрежа, које је потребно изместити и каблирати у 
инфраструктурни коридор саобраћајног профила. 

Потрошачи са простора обраде се такође напајају  са неколико трафо 
станица које се налазе непосредно уз простор обраде, а број и тип планираних 
трафостаница као и ангажована снага зависиће од потенцијалних потрошача. 
 Постојећа електроенергетска мрежа, која се налази у простору обраде је 
слабо развијена и као таква не задовољава планиране потребе корисника 
простора.  
 
 2.1.6.3  Планиране трасе и коридори термоенергетске                           
инфраструктуре 
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Предметна локација није обухваћена плановима развоја (ширења) 
вреловодне мреже.  
 
 2.1.6.4  Планиране трасе и коридори телекомуникационе                
инфраструктуре 
 
 На предметном подручју  се налазе следећи објекти  телекомуникација:  

o магистрални оптички ТТ кабл Сомбор-Бездан-Бачки Брег,  
o магистрални оптички ТТ кабел Сомбор-Апатин,  
o спојни оптички ТТ кабл ИС „Горња Варош“-МСАН“Козара“,  
o претплатнички ТТ каблови месне кабловске мреже Бездански пут,  
o ТК мреже Сомбор МСАН „Шикара“, са положеним празним ПЕ цевима 

пречника 40 mm (по истој траси са ТК мрежом Сомбор-МСАН „Шикара“),  
o разводна ваздушна ТТ мрежа МСАН „Шикара“,  
o претплатнички каблови месне мреже Сомбор ИС „Горња Варош“ са 

положеним празним ПЕ цевима пречника 40 mm (по истој траси са 
претплатничким кабловима Сомбор-ИС „Горња Варош“),  

o претплатнички каблови ИС „Чворак“,  
o ваздушна разводна мрежа кабла бр.3 ИС „Чворак“ претплатничке каблове 

месне мреже Сомбор-Апатински пут. 
 Магистрални оптички ТТ кабл Сомбор-Бездан-Бачки Брег је положен 
поред постојећег општинског пута Бачки Моноштор-Сомбор, у ров у ПЕ цев 
пречника 40 mm на дубини од око 1,00 до 1,40 m. 
 За заштиту магистралног оптичког ТТ кабла, целом дужином кабла је 
положена упозоравајућа ПВЦ трака „ПАЖЊА ПТТ КАБЛ“, а дуж трасе оптичког 
кабла на већим скретањима, променама правца кабла као и укрштањима са 
значајним објектима (приступним путевима, саобраћајницама, жељезничким 
пругама итд.) постављени су бетонски ТО стубићи за обележавање трасе кабла, 
а исти су обојени црвеном бојом. 
 На местима прелаза испод коловоза, приступних путева, жељезничке 
пруге и других важнијих објеката оптички кабел је положен у заштитне ПВЦ 
цеви пречника 110 mm. 
 Магистрални оптички кабел Сомбор-Апатин, је положен целом дужином у 
ПЕ цев пречника 40 mm, која је полагана у ров на дубини од око 0,80 до 1,20 
m (поред државног пута 1.б реда бр. 19 ). 
 Спојни оптички ТТ кабл: ИС „Горња Варош“-МСАН „Козара“ је положен 
кроз ПЕ цев пречника 40 mm, која је положена у ров на дубини од око 0,80 до 
1,20 m (поред државног пута 1.б реда бр. 28 Бездан-Суботица). 
 За заштиту спојног оптичког кабела је коришћена опоменска ПВЦ трака 
„ПАЖЊА ПТТ КАБЛ“. 
 Дуж трасе спојног оптичког ТТ кабла ИС „Горња Варош“-МСАН „Козара“ на 
већим скретањима и укрштањима са значајним објектима уграђени су бетонски 



Странa  465                                Службени лист Града Сомбора                          Број 9 - 12.06.2014. 
 

 
 

ТО стубићи, који служе за обележавање трасе приводног оптичког кабла, 
(стубићи су видљиви на лицу места и обојени црвеном бојом). 
  Сви наведени претплатнички ТТ каблови месне мреже Сомбор су 
положени (у зеленом појасу улица, поред тротоара) на дубини од око 0,60 до 
0,80 m , а на пролазу трасе испод коловоза ТТ каблови су положени у заштитне 
ПВЦ цеви пречника 110 mm на дубини око 0,80 до 1,00 m. 

Потенцијалне кориснике телекомуникационе дистрибутивне мреже на 
предметној локацији могуће је прикључити на постојећу мрежу, у уличним 
профилима ће се предвидети подземна разводна мрежа са обе стране улице 
или бар са једне стране улице, овде десне у смеру раста стационаже. 

Празне ПВЦ цеви пречника 110 mm морају да се положе поред трасе 
постојећег кабла (магистралног, спојног оптичког или претплатничког кабла 
месне мреже) са којим се укршта планирана примарна градска саобраћајница и 
исте морају да буду положене на дубину од 1,35 m. Празне ПВЦ цеви морају да 
излазе са обе стране саобраћајнице (коловоза) око 3,00 m од ножице насипа и 
свака цев мора да буде затворена заштитним чеповима на оба краја. 

Минимално хоризонтално растојање (паралелан ход) трасе наведених 
магистралних оптичких каблова, спојног оптичког кабла, претплатничких 
каблова месне мреже Сомбор и ивице планиране примарне градске 
саобраћајнице, односно ножице насипа мора да буде 3,00 m. 

Траса планиране градске саобраћајнице не сме да покрива постојеће 
наставке на магистралном оптичком каблу и праве, рачвасте кабловске 
наставке на претплатничким кабловима месне мреже Сомбор, наставци морају 
остати видљиви и доступни на минималном хоризонталном растојању у односу 
на ивицу планиране примарне градске саобраћајнице, односно ножице насипа 
од 3,00 m. 
 2.1.6.5  Планиране трасе и коридори гасоводне инфраструктуре 
 
  На делу предметне локације налази се полиетиленски гасовод 
ниског притиска p=1-4 bara, који се налази у делу улица Шикарски пут и 
Николаја Шимића.  Дубина полагања полиетиленских цеви је један метар од 
надслоја.  
 Планирана је траса челичног гасовода са десне стране Апатинског пута, 
гледајући из Сомбора, који би био спојен на планирани гасовод са десне стране 
обилазнице између Стапарског и Апатинског пута (гледајући од Стапарског 
пута ка Апатинском путу). 

Потенцијални потрошачи са предметног простора обраде ће се 
прикључити на постојећу мрежу, а планирана је изградња полиетиленског 
гасовода ниског притиска p=1-4 bara у уличном профилу са обе, или барем са 
једне стране ( овде десне) формираних и новоформираних улица. 
 Постојећа гасоводна мрежа која се налази у простору обраде је слабо 
развијена и као таква не задовољава планиране потребе корисника простора.  
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 2.1.6.6  Потребни захвати на постојећој комунално- енергетској 
мрежи за спровођење Плана и опремање простора планираном 
инфраструктуром 
 
-  измештање водовода у насељу Крпежи у дужини око 400 м, 
-  измештање стубова електро и ТТ инфраструктуре са трасе саобраћајнице, 
као и постојеће стубне трафо станице такође у насељу Крпежи, 

-   измештање стубова високонапонске мреже 110 КВ на стационажи оквирно 
3+845 км и 20 кв 3+807, 3+887, 
-  након дефинисања коначних кота нивелете, главним грађевинским пројектом 
изградње  проверити сигурносну висину жице вода наизменичне струје 0.4 кВ 
на месту укрштања са саобраћајницом на стационажи оквирно 0+190 км и 
евентуално предвидети измештање, 
 
2.1.7.  Зелене површине јавне намене 
 Зелене површине јавне намене у оквиру плана практично не постоје, јер 
се ради о сада претежно пољопривредном земљишту- њивама. У околини 
канала се налази ниско и средње самоникло растиње и шибље. 
 На почетку планиране трасе саобраћајнице постоји дрворед уз улицу 
Апатински пут, са катастарском наменом:  шума, на парцелама  8732/2   
(површине  5986 м2) и 8732/1 ( површине 2947 м2) које припадају 
водопривредном предузећу „ Западна Бачка“, односно граду Сомбору и 
предвиђају се за сечење. 
 
 

 Заштитно зеленило  
Зелене површине специјалне намене ( као заштитно зеленило), овде око 

саобраћајнице, планирају се као ветрозаштитни појас, јер она тренутно 
пролази ненасељеним делом града, најчешће чистином,  па је у зимском периду 
могуће завејавање и јачи удари ветра. Ако површине око коридора у 
будућности испуне своју планирану намену, становање, ови засади 
представљаће и заштиту од буке и издувних гасова за околне становнике. 
Потребно је водити рачуна да дрвеће у оквиру овог зеленила својим положајем 
и габаритима на заклања зоне прегледности.  

Ради заштите и учвршћивања косина надвожњака и подвожњака планира 
се њихово затрављивање. 

Такође се на делу око канала, обострано, планира  заштитно зеленило. 
 Зеленило у функцији оптичког вођења трасе 

У продужетку примарне градске саобраћајнице на месту њеног 
прикључења на планирану обилазницу око Сомбора, поставиће се високо 
зеленило као оријентир за правац трасе. 
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2.1.8.  Заштита археолошких зона ( објекти, споменици културе и 
природна добра) 
 На простору обухвата плана нема евидентираних заштићених природних 
добара, ни споменика културе. 
 Према мапи археолошких налазишта израђеној од стране Покрајинског 
завода за заштиту споменика културе која је као графички прилог 8 саставни 
део Генералног плана града Сомбора, обухват плана се налази у археолошкој 
зони VIII - Северној обали Великог канала, у оквиру које се налазе следећи 
археолошки локалитети: 

o локалитет број 450 - халштатско и касноантичко- сарматско насеље и 
мало фрагмената средњовековне керамике 

o локалитет број 453 - хумка – средњовековно насеље и мало фрагмената 
касноантичке – сарматске керамике 

o локалитет број 454 - средњовековно насеље 
 Карта са распоредом наведених  археолошких локација дата је у 
графичком делу, број 8.  
 
2.1.9.  Заштита животне средине 
    
 На простору обухвата плана тренутно нису познати значајнији загађивачи 
ваздуха, воде и земљишта, нити извори буке. Утицај који планирана 
саобраћајница може да изврши на околни простор испољиће се у првој фази 
кроз њену изградњу, а касније кроз период експлоатације. Зато се у циљу 
заштите животне средине планирају одређене мере и услови уз поштовање 
одговарајућих прописа и закона: 

   
•  Закона о заштити животне средине („Сл. гл. РС“, бр. 135/04 и 36/09, 

36/09-др. закон, 72/09-др.закон и 43/11-УС) 
•  Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“, бр. 135/04 и 

36/09) 
•  Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“, 

бр. 135/04 и 88/10) 
•  Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 

средине( „ Сл. гл. РС “, бр. 135/04) 
•  Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. гл. РС“, бр. 36/09 и 

88/10) 
• Правилника о дозвољеном нивоу буке у животној средини („Сл. гласник 

РС бр.54/92) и другим важећим прописима из ове области. 
 
 Изградњом планиране саобраћајнице врши се измештање транзитног 
саобраћаја из градског језгра, што доприноси значајном смањењу загађења 
ваздуха издувним гасовима, а индиректно се побољшава квалитет животне 
средине везано за фунционалнију повезаност делова града. 
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 Инфраструктурно опремање подручја које се планира уз нову 
саобраћајницу, битно ће побољшати квалитет животне средине и услове 
живљења околних становника, па би се могло очекивати да имплементацијом 
планом предвиђених садржаја неће доћи до погоршања стања животне 
средине, већ, напротив, да ће се оно у будућности побољшати. 
 
2.1.10. Заштита од елементарних непогода  
 Под елементарним непогодама подразумевају се све непогоде које настају 
деловањем природних сила: поплава, клизишта, земљотреса, пожара, 
акцидената и других појава које својим деловањем могу да угрозе животе 
становништва и нанесу материјалну штету већег обима. Заштита од 
елементарних непогода регулисана је: 

• Законом о заштити од елементарних и других већих непогода (сл. Гл. СРС 
бр. 20/77, 24/85, 27/85, 6/89 i 52/89 i "Сл.гласник РС" бр. 53/93, 67/93, 48/94 i 
101/2005 - др.закон). 

•  Правилником о привременим техничким прописима за грађење у 
сеизмичким подручјима (сл.лист СФРЈ 39/87)- не важи за објекте високоградње 

•  Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. лист СФРЈ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 
52/90) 

• Правилником о техничким нормативима за санацију, ојачање и 
реконструкцију објеката високоградње оштећених земљотресом и за 
реконстукцију и ревитализацију објеката високоградње ( Сл. лист СФРЈ 52/85) 

• Правилником о техничким нормативима за пројектовање и прорачун 
инжењерских објеката у сеизмичким подручјима (1986) нацрт. 

 
   2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
2.2.1.  Правила грађења површина јавне намене 
 
 2.2.1.1.  Правила грађења за саобраћајницу и њене објекте 
 

Основни услов за изградњу саобраћајне инфраструктуре на јавним 
површинама представља израда Главних пројеката за све саобраћајне 
капацитете уз поштовање Закoна o планирању и изградњи ( „ Сл.гласник РС “ 
бр.72/09, 81/09- исправка, 64/10-УС, 24/11),   Закoна o јавним путeвима  ( „ 
Сл. гласник РС “ бр.101/05 и 123/07 ), Правилника о условима које са аспекта 
безбедности саобраћаја морају да испуњавају објекти и други елементи јавног 
пута ("Сл.гласник РС ", бр. 50/2011), као и других закона и прописа из области 
путног инжењерства. 
 При пројектовању требало би обезбедити следеће полазне пројектне 
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елементе: 
 рачунска брзина: Vr= 80 km/h, 
 минимални полупречник хоризонталне кривине Rmin=450 m 
 попречни нагиб у правцу: једностран,  ip=2.5% 
 попречни нагиб у кривини: једностран, у смеру ка центру кривине, 

вредности према прописима, у зависности од радијуса кривине 
 подужни нагиб нивелете: заобљава се вертикалним кривинама, а 

одводњавање површинске воде са коловоза је преко банкина у отворене 
канале поред пута и низ косину насипа. 

 обезбедити одговарајућу визуру и зону прегледности пута у којој би се 
спречила изградња вештачких или постављање природних препрека 

 попречни профил: 
 возне траке- 3.50 м 
 ивичне траке- 0.35 м 
 банкине- 1.50 м ( мин 1.25 м) 
 сервисне саобраћајнице ширине 3.00 м за једносмерни, а 5.50 м за 

двосмерни саобраћај 
 бициклистичке стазе ширине 2.50 м, односно 1.50 м за двосмерни, тј 

једносмерни саобраћај, попречног нагиба 2.50 % 
 пешачке стазе ширине 1.50 м 

 коловозна конструкција: асфалтна, флексибилна, за осовинско 
оптерећење од 11,5 тона;  

 
 
 
Начини прикључивања саобраћајнице и објекти 
  
  Укрштање и повезивање планиране саобраћајнице са постојећим 
државним путевима остварује се на две локације - на њеном почеку ( улица 
Апатински пут) и крају ( Бездански пут), у складу са одговарајућим законима и 
прописима,  уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на 
државним путевима. За то је потребно обезбедити:             
- одговарајуће геометријске елементе за пролаз и укрштање свих возила,  
- зоне прегледности у раскрсници 
- коловозну конструкцију за тежак саобраћај ( осовинско оптерећење од 
најмање 11.50 т ).  
 
 На крају трасе ( оквир. стац. 4+138,11 км), на прикључењу на Бездански 
пут (државни пут Iб реда број 15, стационажа: км 22+592), планира се 
кружна раскрсница: 

• четворокрака, са по једном уливном возном траком по прикључном 
правцу, пречника уписане кружнице минимум 45.0 м, 
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Приликом пројектовања елемената ове ракрснице са кружним током 
саобраћаја треба се придржавати  Правилника о условима које са аспекта 
безбедности саобраћаја морају да испуњавају објекти и други елементи 
јавног пута ("Сл.гласник РС ", бр. 50/2011), у поглављу 4- Кружне 
раскрснице, Закона о јавним путевима ( "Сл.гласник РС ", бр. 101/05 и 
123/07), ЈУС-а У.Ц4.050 1990- Пројектовање и грађење путева, 
Површинских чворова, Техничких услова: 

• ширине саобраћајних уливних и изливних трака и њихове полупречнике 
закривљења одредити из услова проходности меродавног возила, уз 
проверу према кривој трагова;  

• извршити проверу пропусне моћи раскрснице и нивоа услуге; 
• за возила већа од меродавних (ширине 2.50 м, висине 4.00 м, дужине 

18.00 м), мора се извршити додатно проширење кружног коловоза на 
рачун кружног подеоника да би се обезбедила проходност таквих возила;  

• обезбедити уједначени третман саобраћајних струја, што равноправније 
услове за све токове и релативну хомогеност брзина у подручју кружне 
раскрснице. 

• Простор за проширења за острва и траке за престројавање на прилазу 
раскрсници, остављен је ширином регулације у зони раскрснице. 
При пројектовању ове раскрснице решити прихватање и одводњавање 

површинских вода са ње, а приликом извођења радова на њеној изградњи 
водити рачуна о заштити постојећих инсталација испод и поред државног пута. 
Такође је потребно дефинисати хоризонталну и вертикалну сигнализацију у 
широј зони прикључења. 

 
У свему осталом, осим Прописа, приликом пројектовања и извођења ове 

раскрснице, треба се придржавати услова издатих од стране Јавног предузећа „ 
Путеви Србије“. 
 
 Реконструкција постојеће трокраке раскрснице у четворокраку на 
почетку стационаже, у улици Апатински пут ( државни пут IIа реда број 107, 
стационажа км 37+747.50) условљена је просторним ограничењем због 
непосредне близине канала и моста  преко њега.  Овде се планира додавање 
трака за лева скретања минималне ширине 3.00 м, са Апатинског пута на нову 
саобраћајницу, док је трака за право и десно планирана ширине 3.50м.  У 
смеру из града због тога је потребно проширење које се предвиђа са десне 
стране, док са друге стране раскрснице ширина моста остаје непромењена, а 
простор предвиђен за траку за лево скретање обезбеђује се из постојеће 
ширине моста ( ~ 13.35 м), прерасподелом површина. Тако се на мосту 
планирају: трака за право и десно и трака за лево скретање на примарну 
градску саобраћајницу у једном смеру, уз траку за право из супротног смера. 
Постојећа пешачко бициклистичка стаза са десне стране остаје, док се са леве 
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стране планира тротоар ширине 1.10 м. 
 Планирана примарна градска саобраћајница се прикључује на раскрсницу 
одвојеним возним тракама за право, десно и лево, уз острва за каналисање 
саобраћајних токова, као и њен већ изграђени источни део са друге стране 
раскрснице. 
 Постојећи део раскрснице са источним, изведеним, краком обилазнице ће 
се уклопити у планирану реконструкцију целе раскрснице и улице Апатински 
пут и нову саобраћајницу. Потребно је дефинисати хоризонталну, вертикалну и 
пуни програм светлосне сигнализације. Мора се такође обезбедити даљина 
прегледности у раскрсници најмање 120.00 м од СТОП линије на саобраћајном 
прикључку.  
 Одговарајуће полупречнике лепеза у зони раскрснице одредити на основу 
кривих трагова за меродавна возила, а положај и димензије острва за 
усмеравање праваца, као и све остале елементе пута и раскрснице потребно је  
дефинисати према Закону о јавним путевима и Правилнику о условима које са 
аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други 
елементи јавног пута. 
 Од нових инсталација у зони раскрснице се планира прикључење 
магистралног водовода са примарне градске саобраћајнице на правац Сомбор- 
Апатин, као и водови планираног челичног гасовода. Извођење њиховог 
укрштања са државним путем предвиђа се искључиво механичким 
подбушивањем трупа пута у прописаној заштитној цеви која мора да буде 
пројектована целом дужином попречног профила пута увећаном за по 3.00 м са 
сваке стране. Најмања дубина између горње коте заштитних цеви тих 
инсталација и најниже коте  коловоза треба да износи 1.35 м, а за канал до 
коте дна канала-1.00м. Приликом постављања надземних инсталација треба 
водити рачуна да се стубови поставе на растојању које не може бити мање од 
висине стуба мерено од спољне ивице  земљишног појаса пута, те да се 
обезбеди сигурносна висина од 7.00 м од највише коте коловоза до ланчанице, 
при најнеповољнијим температурним условима. 
 При паралелном вођењу инсталација са путем, оне морају бити 
постављене минимално 3.00 м од крајње тачке попречног профила пута  
(ножице насипа или спољне ивице путног канала за одводњавање), изузетно 
ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим 
одводњавања коловоза, а на местима где није могуће задовољити ове услове 
мора да се испројектује и изведе одговарајућа заштита трупа пута. Није 
дозвољено вођење инсталације по банкини, по косинама усека или насипа, 
кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијале за отварање клизишта.  
 На две локације планирана саобраћајница се укршта са железничким 
пругама:   
 на приближној стационажи 2+592  денивелисано, подвожњаком, са две 

паралелне,  једноколосечне неелектрифициране железничке пруге: 
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 магистралном Е 771,  Суботица- Богојево- државна граница у јавном 
путничком и теретном саобраћају и 

 локалном, Сонта- Апатин фабрика- Стрилић ( Сомбор) у јавном 
путничком и теретном саобраћају. 

 На овој локацији постоји путни прелаз у нивоу ( улица Шикарски пут), уз 
сигнализацију и рампу.  
 на оријентационој стационажи 3+685, денивелисано, надвожњаком, са 

паралелним:  
 општинским путем Л-405 и  
 једноколосечном, неелектрифицираном пругом Сомбор- Бачки Брег 

на којој је обустављен путнички и теретни саобраћај 
 Ове денивелисане прелазе треба пројектовати и извести у складу са: 

• Закoном o планирању и изградњи ( „ Сл.гласник РС “ бр.72/09, 81/09- 
исправка, 64/10-УС, 24/11), 

• Законом о јавним путевима „ Сл. гласник РС “ бр.101/05, 123/07, 
101/2011 и 93/2012, чл. 32, 76, 77.)        

• Законом o безбедности у железничком саобраћају ( „ Сл. лист СРЈ “ 
бр.60/1998 и 

• Законом о железници ( „ Сл.гласник РС“ број 18/05), као и 
• Правилником о техничким условима за пројектовање и грађење 

железничких пруга и постројења, уређаја и објеката на магистралним 
пругама ( „ Сл. гласник РС“ број 56/2011): 

 Тако подвожњак треба планирати на месту постојећег путног прелаза, као 
двоколосечни железнички мост у складу са одредбама железничког Правилника 
314, 315 и 316: 

o горњу ивицу конструкције подвожњака планирати тако да туцанички 
застор не буде мање дебљине од 0.35 м мерено од завршног слоја 
конструкције подвожњака до доње ивице прага, а у складу са 
Правилником о техничким условима за пројектовање и грађење 
железничких пруга и постројења, уређаја и објеката на магистралним 
пругама, а надвожњак: 

o са минималном висином доње ивице конструкције друмског надвожњака 
изнад највише горње ивице шине од 7.30 м. 

 Сви елементи подвожњака и надвожњака треба да буду усклађени са 
елементима пруга на којима се планирају. Железничко земљиште је државно 
земљиште, уз железничку инфраструктуру коју чине доњи и горњи строј пруге, 
објекти, електроенергетска и стабилна постројења електричне вуче са 
припадајућим објектима, телекомуникациона и информатичка постројења и 
уређаји, сигнално- сигурносна постројења и уређаји са припадајућим 
објектима, опрема пруге, зграде железничких станица са припадајућим 
земљиштем, остали објекти на железничким станицама који су у функцији 
железничког саобраћаја, као и земљиште у заштитном и пружном појасу.  
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 Пружни појас је простор између железничких колосека, испод колосека и 
лево и десно од крајњих колосека на растојању од најмање 8 метара, а у 
насељеном месту 6 метара, рачунајући од оса крајњих колосека, као и 
ваздушни простор изнад пруге у висини од 12 метара, односно 14 метара код 
далековода напона преко 220 кВ, рачунајући од горње ивице шине. У том 
појасу се могу градити само објекти и постројења у власништву железнице и 
изузетно, уз њену претходну сагласност и објекти и постројења других 
предузећа који служе за утовар и истовар ствари на железници.  
 У заштитном пружном појасу, ширине 200 метара мерено од оса крајњих 
колосека, може се планирати изградња стамбених, пословних, помоћних и 
сличних објеката, бунара, резервоара, септичких јама и далековода, али не 
ближе од 25 м рачунајући од оса крајњих колосека. У том појасу од 25 м могуће 
је планирати изградњу саобраћајница, паркинга и зелених површина, водећи 
рачуна да високо растиње не сме да буде на растојању мањем од 10 м од осе 
крајњег колосека. Такође, у заштитном пружном појасу се може планирати 
паралелно вођење трасе каблова, електричних водова ниског напона, 
водовода, канализације и других цевовода, али не ближе од 8 м од осе крајњих 
колосека, тј изван пружног појаса. 
 Изградња примарне градске саобраћајнице и обилазнице се планира тако 
да не задире у пружни појас, уз поштовање наведених закона из области 
железнице. Даљом разрадом и израдом пројектне документације потребно је 
посебним пројектима и статичким прорачунима дефинисати тачне димензије и 
положај  (оријентациони је дат Планом) подвожњака и надвожњака, водећи 
рачуна о члану 70 Закона о јавним путевима и  уз прибављање конкретних 
техничких услова пројектовања и касније сагласности на пројекте од ЈП „ 
Путеви Србије“ и АД „ Железнице Србије“. Оба планирана објекта, подвожњак 
и надвожњак имају само возне траке са заштитним елементима, док су 
сервисне саобраћајнице као и бициклистичке и пешачке стазе  одабраним 
решењем спроведене у околне стамбене садржаје ( код подвожњака се 
прикључују на постојећу улицу Шикарски пут, а код надвожњака на општински 
пут Л-405). 
 
 На оријентационим путним стационажама 0+300 ( стац. канала А-А 
система за одводњавање „ Северна Мостонга“:3+640) и 1+065 ( растеретни 
канал стац. 1+375) саобраћајница се укршта са тим водотоцима и прелази 
преко њих мостовским конструкцијама. Њихова изградња треба да се 
планира тако да коришћење саобраћајнице ни на који начин  не ремети 
функционисање канала и не утиче на услове њиховог протицаја.  
 Такође, при пројектовању ових објеката треба предвидети:  
 максимални протицајни отвор моста и пропуста који ће да пропусти 

велике мелиорационе и атмосферске воде без штетног дејства на околни терен, 
уз обезбеђивање потуно слободног протицајног профила у зони минор корита, 
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а у зони мајор корита најмање по 10.00 м лево и десно од обале канала, 
мерено управно на канал; 
 коту доње ивице мостовске конструкције 87.00 мнв; 
 распоред стубова прилагођен попречном профилу, при чему није 

дозвољено фундирање у основном, минор кориту; 
 распоред стубова тако да не ометају пролаз службених возила и 

евентуалну интервенцију грађевинске механизације у зони моста; 
 осигурање попречног профила стабилном облогом, ломљеним каменом 

или бетоном по 5.00 м узводно и низводно од моста ( пропуста) 
 при парелном вођењу пута са мелиорационим каналом, ножица пута 

треба да се планира на растојању од најмање 7.00 м од ивице канала (радно-
инспекциона стаза која мора да буде проходна за механизацију и возила за  
потребе одржавања и реконструкције канала и у којој се не могу планирати 
никакви надземни објекти, док подземни морају да буду димензионисани на 
статичке утицаје од оптерећења грађевинске механизације) 
 за атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина ( са бензинских 

пумпи, паркинга, сервиса и сл.) пре њиховог испуста треба планирати 
одговарајући предтретман ( сепаратор уља, таложник), а на месту улива у 
отворени канал предвидети уливне грађевине које својим габаритом не задиру 
у потенцијални профил канала и не нарушавају стабилност његове обале 
 у оквиру главних грађевинских пројеката предвидеће се одговарајуће 

техничко решење које ће омогућити очување водних објеката и спречити 
загађење површинских и подземних вода 
 
 
  2.2.1.2.  Правила грађења јавне инфраструктуре 
 
 Водопривреда 

 
За потребе снабдевања планираних објеката санитарном водом планирана 

је изградња водоводне мреже и њено прикључење на постојеће  водоводне 
цевоводе у улицама Апатински, Јосићки и Шикарски пут. 

Планирању и грађењу водопривредне инфраструкуре треба приступити 
на основу урaђених Идејних пројеката за снабдевање водом и одвођење 
сувишних отпадних и атмосферских вода, а за реконструкцију постојеће и 
изградњу нове јавне водоводне мреже израдити главне пројекте и на основу 
њих вршити изградњу, реконструкцију и доградњу магистралне и 
дистрибутивне водоводне мреже. Радове на изради пројектно-техничке 
документације и извођењу на водоводној мрежи потребно је извести према 
претходно прибављеним условима и сагластима надлежног  предузећа које 
управља водоводом. 

Хидротехничке инсталације које се планирају у обухвату плана су: 
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-водовод-санитарна вода, 
-фекална канализација, 
-атмосферска канализација. 
Минимална кота терена износи 85,73 mnm. 
 

а) Водовод 
 

 Водоводном мрежом потребно је обезбедити снабдевање свих објеката и 
корисника простора потребним количинама квалитетне воде за пиће. Основна 
намена санитарног водовода је снабдевање питкoм водом свих потрошача. 

Планирану водоводну мрежу прикључити на градску водоводну мрежу 
преко постојеће водоводне мреже, цевоводом одговарајућег капацитета и 
квалитета у складу са резултатима добијеним хидрауличким прорачуном, а 
према претходно прибављеним условима и сагласностима од стране надлежног 
комуналног преузећа. 

На мрежи предвидети максимални број деоничних затварача, ваздушних 
вентила и муљних испуста. Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што је 
могуће мање слепих водова. Магистралну мрежу такође ако је могуће везати у 
прстен. 

За потребе одржавања квалитета воде у мрежи као и за потребе 
противпожарне заштите на јавној водоводној мрежи уградити хидранте на 
прописаним растојањима. Хидранте, у принципу, уградити као надземне.  

Јавна водоводна мрежа не сме бити пречника мањег од 100 mm. 
Цевни материјал дистрибутивне мреже усвојити према важећим 

прописима и стандардима. Приликом реконструкције постојеће водоводне 
мреже, односно изградње нових деоница, посебну пажњу посветити врсти цеви 
које се уграђују, у смислу пречника који мора да одговара хидрауличком 
прорачуну, као и врсти материјала од који су цеви направљене. Модерно 
схватање изградње водоводне мреже подразумева употребу ПВЦ односно ПЕ 
цеви, што се планским решењем и сугерише. Водоводне цеви се постављају у 
ровове ширине 1.00 м, а дубина укопавања не би смела да је мања од 1.0 м – 
1.20 м од нивелете терена, односно да се обезбеди најмање 1,0 m слоја земље 
изнад цеви због зоне мржњења и саобраћајног оптерећења.  

 Цеви треба да су постављене на слоју песка дебљине минимум 15 цм, да 
буду у потпуности затрпане песком (сама цев), са висином пешчаног слоја од 
30 цм изнад темена цеви. Остатак рова се може затрпати земљом из рова из 
које је претходно одстрањено камење и корење. Чим се на дужини од 200 до 
500 м израде спојеви цеви и поставе бетонска осигурања на луковима и 
рачвама, приступа се делимичном затрпавању цеви. Циљ овог затрпавања је да 
се цеви заштите од загревања те да се спречи деформисање изграђене 
деонице. Након овога се приступа испитивању на хидраулички притисак. Цеви 
од тврдог ПВЦ-а после пуњења треба да стоје 12 часова под притиском 1.3 
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пута већим од нормалног. Након тога се врши допуњавање водом у времену од 
30 минута, да би се успоставио исти притисак. Цевовод се контролише на 
сваких 100 м дужине деонице ( не мање од 2 часа). Притисак не сме да опадне 
за више од 0,2 x 105 паскала на час, а цевовод не сме да показује недовољну 
заптивеност. Цеви од тврдог ПЕ после пуњења треба да стоје 12 часова под 
притиском 1.3 пута већим од нормалног. Свака 2 часа допуњава се цевовод 
ради одржавања притиска и мери се допуњење воде. Допуштени пад притиска 
у временском трајању од 12 до 14 часова износи 0.1 x 105 паскала. После 
пробе на притисак ров се затрпава у слојевима од 30 cm уз набијање ручним 
набијачем. Песак се мора добро набити испод цеви и око ње да би се избегло 
слегање. Након тога се цевовод мора испрати од нечистоћа. За испирање се 
користе испусти, па се испирају делови између два испуста. Приликом 
испирања је неопходно да се у цеви оствари брзина течења од најмање 
1,5m/sec. Испирање се врши док на испусту не потече бистра вода. Напокон се 
на крају врши дезинфекција за коју се најчешће користи раствор натријум 
хипохлорита чија је концентрација 150 г активног хлора у једном литру. 

Трасе водовода ће се водити у јавној зеленој повшини где год 
расположива ширина уличног профила то дозвољава. 

Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним 
инсталацијама обезбедити челичном заштитном цеви. 

Примењивати израђени елаборат зона и појасева заштите објеката за 
снабдевање водом за пиће (Елаборат о зонама заштите изворишта Јарош, који 
је урађен од стране Грађевинског факултета из Београда). 

Вода из јавне водоводне мреже може да се користи  за санитарне и 
технолошке потребе као и противпожарну зашиту.  

Није дозвољено коришћење воде из водоводне мреже за  прање и 
заливање зелених површина. За зaдовољавање тих потреба користити воду из 
првог водоносног слоја путем сопствених плитких бунара или из површинских 
вода- водозахватом.  

Није дозвољена изградња објеката изнад водоводних линија, као и у 
појасу дуж магистралних цевовода, од по 2,50 m са сваке стране мерено од 
осовине цеви. Забрањено је вршење било којих радњи које могу на било који 
начин загадити воду за пиће, или угрозити стабилност цевовода. Притисак који 
влада у уличној водоводној мрежи варира у зависности од годишњег доба и 
доба дана и обично се креће од 2,50 до 3,00 бара. 

 
б) Одвођење отпадних вода 

Системом фекалне канализације треба да се покрије цело подручје у 
обухвату Плана и обезбеде прикључци за све зоне. Траса планираног вода ће 
ићи дуж саобраћајнице, највећим делом испод сервисних саобраћајница, а 
једним делом испод примарне саобраћајнице. 

Канализацију радити по сепаратном систему. Фекалном канализацијом ће 
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се омогућити одвођење употребљење санитарне воде преко постојећих 
колекторских праваца до ,,Уређаја за пречишћавање отпадних вода“ (УПОВ)  и 
након прераде отпадних вода одводити до коначног реципијента. 

Планирана канализациона мрежа може да се прикључи на постојеће  
колекторе у непосредној близини.  Пречишћавање фекалних отпадних вода 
вршити на градском уређају за пречишћавање отпадних вода (УПОВ). 

Пре упуштања отпадних вода у канализацију, треба да се обезбеди њихов 
предтретман до потребног квалитета који неће угрозити рад УПОВ-а и сам 
реципијент. Минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни 
материјал, према важећим прописима и стандардима (не препоручују се 
бетонске цеви). 

Планиране нове канализационе прикључке пројектовати на основу 
прорачуна отпадних вода које планирају да се евакуишу.  

Потребно је поштовати прописе о упуштању отпадних вода у градску 
канализацију, посебно размотрити случајеве, ако ће отпадне воде имати 
специфично прекогранично загађење (Одлука о припреми и дистрибуцији воде 
за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу 
атмосферских вода на подручју општине Сомбор, Сл. лист општине Сомбор, бр. 
15/2006).  

Приликом прикључења нових канала на постојеће, укључење извести 
тако да кота дна новог канала буде виша oд коте дна канала на који се 
прикључује. Препоручује се прикључење у горњој трећини. 

Цевоводе и препумпне станице предвидети на јавним површинама како 
би се омогућио несметан приступ истима, ради одржавања или евентуалних 
интервенција.  

Изградња јавне канализационе мреже у принципу треба да претходи 
изградњи коловоза, уколико постоје технички услови за прикључење 
канализације на припадајући слив. 

Материјал од  кога  се  гради улична канализациона мрежа мора  да  буде  
чврст, трајан и непропустљив за воду. Канали  морају да буду   јефтини,  да 
имају   глатку   унутрашњу  површину,  да   буду   отпорни  на корозију  и   
тако   пројектовани  да   се   могу   брзо   и   ефикасно  градити.  Предвиђа  се   
извођење колектора  фекалне   канализације  од   тврдих пластичних маса 
(ПВЦ). Ровове за постављање фекалне   канализације  треба  копати  са 
вертикалним  зидовима,   уз   подграђивање  на   већим дубинама.  Ширина   
рова треба  да  буде   што  мања, како   би  се  на  тај  начин  смањили  
трошкови земљаног ископа. Она  треба да  буде  најмање једнака унутрашњој 
ширини  цеви  увећаној за  0,7 m.  

На   трасама канализације  ревизиони  силази  се   постављају  на   свим 
спојевима бочних  канала, на  местима скретања трасе, промене профила, 
промене нагиба дна,  на местима где  су каскаде и томе  слично, као  и на  
правим деоницама на  удаљености 160xDm. Водонепропусна ревизиона окна - 
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шахтови, се раде са поклопцима за тешко саобраћајно оптерећење и отвором 
од 60 cm. За објекте који немају могућност прикључака на шахтовима, треба 
предвидети косе прикључне рачве са огранком профила 160 mm и са чепом на 
огранку. 

Дубина укопавања мора да обезбеди најмање 1,0 m слоја земље изнад 
цеви.  

На местима где  се  указује потреба  за  дизањем воде из  дубоко   
укопаних канала  у  плиће  указује се потреба израде црпних   станица. Након  
извођења  појединих деоница, пре  него  што  се  пређе на затрпавање ровова 
у које  су положени, цевни канали се  морају  испитати на  унутрашњи 
притисак. Кад   су  наглавци  у  целој  једној  деоници  између  два   ревизиона  
силаза  заптивени,  треба  још незатрпане цеви  испитати на  непропустљивост 
спојева. Цевни  канали са  спојевима испитују  се  на пробни притисак чак  и 
до  5×105   паскала. На  тај  начин се  постиже већа  сигурност канализационе 
мреже. Испитивање се  врши  запушавањем канала код  ревизионих силаза и  
стављањем цеви  под притисак воде као  и код  испитивања водовода. 
Затрпавање ровова је  за  сигурност цеви  необично важна  грађевинска  мера,  
коју   треба  што   брижљивије  извршити.  При   томе   удари  могу   бити 
најчешћи узрок  оштећења цеви. При откопавању рова поремећена је  
равнотежа земљишта, па да  би се  после затрпавања  рова постигли услови 
што  сличнији условима  у непоремећеном земљишту, ров  треба да  се  
затрпава само  земљом једноликих особина, коју  вода не  може  да  испере или   
раствори  (најбоље  песак  или   ситан   шљунак).  При  затрпавању  рова  мора   
се   земља  којом   се затрпавање  изводи наносити у равномерно 
распоређеним слојевима од  12  до  15cm  до  висине од око  30cm  изнад 
темена цеви. После  тога  земља се  може  наносити на  исти  начин у слојевима 
од  20 до  30 cm.  Сваки   поједини  слој   треба  што  је  могуће  боље  набити.  
При  затрпавању  цеви   треба обратити  сву  могућу   пажњу,  јер   је  
најчешћи  узрок   лому   цеви  не    њихов рђав квалитет,  него погрешно 
затрпавање рова и набијање земље у рову, те штетни удари при набијању 
земље.  

Приликом пројектовања и изградње јавне водоводне и канализационе 
мреже придржавати се прописаних хоризонталних и вертикалних растојања од 
других комуналних инсталација. 

Међусобно растојање  фекалне канализације и магистралног водовода 
треба да буде мин. 2,0 m, док од секундарног водовода  хоризонтално 
растојање треба да буде мин. 1,5 m. Међусобно хоризонтално растојање кишне 
канализације од фекалне канализације треба да буде минимум 0,4 m, а од 
водовода 1,5 m. 

Висински, све подземне инсталације треба да су међусобно усклађене и 
то фекална канализација обавезно испод водовода и атмосферске 
канализације. Кота пода приземља свих објеката минимално је издигнута изнад 
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коте тротоара на јавној површини 0,20 m. 
За подручја која нису обухваћена досадашњом прорачунском шемом за 

димензионисање канализационе мреже израдити идејне и главне пројекте 
канализационе мреже и на основу њих вршити изградњу, реконструкцију и 
доградњу свих потребних објеката за потребе одвођења отпадних вода.  

 
в) Одвођење атмосферских  вода 

 
Атмосферском канализацијом треба омогућити одвођење атмосферских 

вода са саобраћајница, кровова и осталих површина унутар посматраног 
подручја до реципијента.  

Изливи  атмосферских и пречишћених вода у мелиорационе канале  
морају бити изведени у складу са условима надлежног водопривредног 
предузећа како би се спречило деградирање и нарушавање стабилности косина 
канала и обезбедило  даље несметано функционисање мелиорационих канала 
и припадајућих објеката, чија се стабилност, сигурност и функционалност не 
смеју нарушити или угрозити. 

Уколико би се радила затворена атмосферска канализациона мрежа, при 
њеном димензионисању треба узети у обзир могућност формирања локалних 
ретензија за прикупљање атмосферских вода. 

Сливнике радити са таложницима за песак или предвидети таложнице за 
песак пре улива у сепаратор масти и уља. 

Трасе зацевљене атмосферске канализације водити  у зеленом појасу дуж 
саобраћајнице (претходне трасе отворених канала) или уз ивицу  коловоза. 

Атмосферске воде у зависности од порекла упустити у реципијент након 
адекватног третмана. Тако ће се зауљене атмосферске воде упустити у 
реципијент тек након третирања на одговарајућем уређају. Извршити 
механичко пречишћавање атмосферских вода пре упуштања у реципијент. 

Одвођење   атмосферских  вода  из   комплекса, за које је то потребно,  
вршити  искључиво  преко сепаратора уља  и масти. Сливнике радити са 
таложницима за песак или предвидети таложнице за песак пре улива у 
сепаратор масти и уља. Садржај уља  у третираној води  не  сме  да буде  већи 
од  0,1 мг/л , а  концентрација  суспендованих материја  не већа од 35 мг/л. 

Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама обавезно зацевити 
према важећим прописима и стандардима. 

У циљу заштите од поплава од високих нивоа подземних вода и од вишка 
атмосферских вода потребно је редовно одржавати канале и пропусте дуж 
мелиоративних канала. 

Атмосферска канализација ће се конципирати за меродавне услове 
(временски пресек, урбанизованост простора, рачунска киша итд.), а етапно 
реализовати тако да се рационално уклапа у будуће решење. 

Минималне падове одредити у односу на усвојени цевни материјал према 
важећим прописима и стандардима приликом израде пројектно техничке 
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документације. Коту дна канализационог испуста пројектовати тако да буде 0,5 
m изнад реципијента. 

Ако је потребно, прибавити  податке и услове од надлежних 
водопривредних покрајинских и републичких органа. Пре почетка свих напред 
наведених активности препоручује се инвеститору да извршити геотехничке 
истражене радове. 

Насипање површине до висине датих кота извршити песком. Пре почетка 
насипања уклонити сво растиње и хумус. У том циљу спровести претходне 
теренске геотехничке истражне радове. 

Израдити идејне  и главне пројекте атмосферске канализационе мреже за 
посматрано подручје. 
 
 Електроенергетска инфраструктура 

 
Електроенергетски водови се трасирају тако: 

- да не угрожавају постојеће или планиране објекте, као и планиране намене 
коришћења земљишта 
- да се подземни простор и грађевинска површина рационално користе 
- да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктуре објекте 
- да се води рачуна о геолошким особинама тла, подземним и питким водама 

Електроенергетски водови се полажу обострано, а где то није могуће 
једнострано. 

- Високонапонску преносну и нисконапонску мрежу у обухвату плана градити 
подземно; 

-  Висина најнижих ваздушних проводника од тла мора бити најмање 6,0 m; 
 
При полагању подземне електроенергетске мреже у уличном коридору 
морају се поштовати следећи услови: 
 

- Електроенергетске каблове полагати у земљани ров или кабловску 
канализацију на дубини од најмање 0,8 m; 
- Електроенергетску мрежу полагати минимално 1,0 m од темеља објеката и од 
саобраћајница, а од осе дрвореда 2,0 m; 
- При укрштању енергетских и телекомуникационих каблова угао укрштања 
треба да буде 90°. На прелазима испод саобраћајница предвидети механичку 
заштиту (челичне или бетонске цеви); 
- При паралелном вођењу енергетских и телекомуникационих каблова најмање 
растојање мора бити 0,50 m за каблове напона до 1 kV, односно 1,0 m за 
каблове напона преко 1 kV. Угао укрштања треба да буде 90°. Ако се ово не 
може постићи, енергетски кабл потребно је поставити у проводну цев; 
- Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад телефонских, 
сем при укрштању, при чему минимално вертикално растојање мора бити 0,5 
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m; 
- Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и 
канализације дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално 
растојање мора бити веће од 0,50 m; 
- Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви 
водовода или канализације; 
- При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода 
вертикално растојање мора да буде веће од 0,3 m, а при приближавању и 
паралелном вођењу 0,50 m; 
- Светиљке за осветљавање саобраћајница поставити на стубове поред 
саобраћајнице на мин. растојању од 0,5 m (нисконапонска мрежа за потребе 
јавне расвете ће бити каблирана). 
 Укрштање саобраћајнице са водом далековода напона 110 kV условљена 
је „Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова називног напона од 1 до 400 kV (Сл. Лист СФРЈ број 
65 из 1988 год. ; Сл. Лист СРЈ број 18 од 1992 год.), као и Законом о заштити 
од нејонизујућих зрачења (Сл. Гласник РС број 36/2009). 
  За градњу  у близини или испод  110 kV далековода потребна је 
сагласност ЈП „Електромреже Србије“. Препорука је да објекти, а нарочито 
објекти за сталан боравак људи буду што даље од 110 kV далековода 
(минимално 25 m од осе далековода).  

 У   заштитним   појасевима далековода   нису дозвољени: изградња 
објеката за стални  боравак  људи, испади  на објектима,  постављање 
грађевинских скела и садња високог дрвећа (преко 5,0 m). 

 Електроенергетску мрежу и трафостанице треба градити у складу са 
важећим законским прописима и нормативима из ове области. 
 Код индивидуалних потрошача мерно место може да буде на граници 
парцеле у засебном орману или на фасади објекта (Техничке препоруке бр. 13 
и 13а). 
 Број и тип планираних 20/0,4 kV трафостаница, као и ангажована снага 
зависиће од потенцијалних потрошача.  
 Трафостанице градити као монтажне бетонске, зидане или стубне. 
Трафостаница се може градити на јавној површини или у склопу комплекса. 
 СТС се може градити у линији постојећег надземног вода или ван њега 
на парцели власника (корисника), најмање 3,0 m од стамбених и других 
објеката. 
 Удаљеност енергетског трансформатора од суседних објеката мора да 
износи најмање 3,0 m. 

• ако се трафостаница смешта у просторију у склопу објекта, просторија 
мора да испуњава услове грађења из важећих законских прописа, пре 
свега "Правилника о техничким нормативима за заштиту 
електроенергетских постројења и уређаја од пожара"  
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• трафостанице градити за рад на 20 kV напонском нивоу 
• код избора локације ТС водити рачуна о следећем: да буде постављена 

што је могуће ближе тежишту оптерећења (где је могуће обавезан 
приступ са јавне површине); да прикључни водови буду што краћи, а 
расплет водова што једноставнији; о могућности лаког прилаза ради 
монтаже и замене опреме; о могућим опасностима од површинских и 
подземних вода и сл.; о присуству подземних и надземних инсталација у 
окружењу ТС; о утицају ТС на животну средину. 

Уз саобраћајницу је потребно планирати јавну расвету: 
- Светиљке јавне расвете поставити на стубове поред саобраћајница; 
- За расветна тела користити живине светиљке високог притиска или 

натријумове ниског (високог) притиска како би се добио одговарајући ниво 
осветљености саобраћајница у складу са препорукама СКО-а (Српски комитет 
за осветљење); 

- Светиљке за осветљавање саобраћајница поставити на стубове поред 
саобраћајнице на мин. растојању од 0,5 m (нисконапонска мрежа за потребе 
јавне расвете ће бити каблирана). 

Трасе каблова обележити белегама (видним ознакама). Кабловске ознаке 
постављати у оси трасе изнад кабла, изнад спојнице, изнад тачке укрштања и 
изнад крајева кабловске канализације. 

Електроенергетску мрежу градити на основу главних пројеката у складу 
са важећим прописима. 

 Геодетско снимање трасе кабла вршити пре затрпавања рова у року од 24 
часа по завршетку полагања кабла. 

Прикључење објеката на јавну електроенергетску мрежу извести по 
условима надлежног предузећа у складу са важећим законским прописима. 

Свака градња испод и у близини далековода условљена је „Правилником 
о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова 
називног напона од 1 до 400 kV (Сл. лист СФРЈ број 65 из 1998 год; Сл. лист 
СРЈ број 18 од 1992 год.), као и Правилником о границама излагања и 
нејонизујућим зрачењима. 

 
 Термоенергетска инфраструктура 

 
Нису планиране инсталације вреловода. 
 
 Телекомуникациона инфраструктура 

 
 У улицама где постоји ваздушна ТТ мрежа предвиђено је каблирање по 
постојећој траси где је то могуће, а где се траса подудара са коловозом и 
другим инсталацијама предвидети измештање и каблирање. 
 На предметној локацији планира се подземно постављање кабловске ТТ 
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мреже, поред сваког планираног коловоза, као и постављање потребног броја 
телефонских централа за широкопојасне услуге (MSAN). 
 ТТ мрежу градити на основу главних пројеката у складу са важећим 
прописима. 
 За потребе нових садржаја на планском простору потребно је поред 
саобраћајница у зони јавних површина изградити телекомуникациону мрежу. 
ТТ мрежа се полаже обострано, а где то није могуће једнострано. 
У трасама ТТ мреже могуће је изградити и мрежу кабловског дистрибутивног 
система за пренос земаљских и сателитских, радио и ТВ сигнала. Прикључење 
нових објеката извести подземним каблом са најближег шахта у којем постоји 
резерва. 
Телекомуникациону и КДС мрежу у уличном коридору градити према следећим 
условима: 
- ТТ мрежа ће се у потпуности градити подземно 
- КДС мрежу по могућности поставити у трасе постојеће ТТ мреже, где она 
постоји; 
- Дубина полагања ТТ и КДС каблова треба да је најмање 0,8 m; 
- При укрштању са саобраћајницама каблови морају да буду постављени у 
заштитне цеви, а угао укрштања треба да буде 90°; 
- Минимално хоризонтално и вертикално растојање између ТТ инсталација 
(претплатничких  каблова месне примарне и секундарне мреже) и свих других 
планираних подземних инсталација (водовод, атмосферска и канализација 
оптадних вода, електроенергетски кабл за напоне до 1 kV, инсталације КДС-а, 
гасовода средњег и ниског притиска) мора да буде 0,50m. 
- Минимално хоризонтално растојање (паралелан ход) између ИРО-а, изводних 
ТТ стубова, Р-правих и рачвастих наставака и свих других планираних 
подземних инсталација (водовод, атмосферска и фекална канализација, 
електроенергетски кабл за напоне до 1 kV, инсталације КДС-а, гасовода 
средњег и ниског притиска) мора да буде 1,00 m. 
- Минимална хоризонтална удаљеност високонапонског ВН 20 kV (за напоне 
преко 1 kV) електроенергетског кабла (на деоници паралелног вођења) у 
односу на претплатничке ТТ каблове мора да буде 1,00 m. 
- Уколико се прописана удаљеност у односу на ТТ инсталације не може 
постићи, на тим местима је неопходно 20 kV електроенергетски кабел 
поставити у гвоздене цеви, 20 kV електроенергетски кабл треба уземљити и то 
на свакој спојници деонице приближавања, с тим да уземљивач мора да буде 
удаљен од ТТ инсталација најмање 2,00 m. 
- Минимална вертикална удаљеност (при укрштању) високонапонског ВН 20 kV 
електроенергетског кабла у односу на трасу претплатничких ТТ каблова, мора 
да буде 0,50 m. 
- Уколико се прописано растојање не може одржати, каблове на местима 
укрштања треба поставити у заштитне цеви у дужини од око 2,00 до 3,00 m, а 
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вертикална удаљеност не сме бити мања од 0,30 m. 
Заштитне цеви за електроенергетски кабл треба да буду од добро проводљивог 
материјала, а за ТТ каблове од лоше проводљивог материјала. 
- ТТ и КДС мрежу полагати у зеленим површинама (удаљеност од високог 
растиња мин 1,5 m) поред саобраћајница на растојању најмање 1,0 m, или 
поред пешачких стаза; 
- У случају да је хоризонтално растојање ИРО-а (стојећих изводно-разводних 
ормана) у односу на планиране коловозе, приступне путеве, паркинг просторе, 
или друге тврде засторе мање од 1,00 m, исти морају бити заштићени са обе 
стране гвозденим стубићима. 
- Уколико планирани колски прилаз или паркинг простори  прекривају трасу 
постојећег претплатничког ТТ кабла, исти морају бити израђени од решеткастих 
МЕ-БА елемената да би се омогућио приступ ТТ каблу, или се на целој дужини 
претплатничког кабла коју прекрива проширење лепезе раскрснице, колски 
прилаз, паркинг простор, мора планирати полагање празне заштитне ПВЦ цеви 
пречника 110 mm чија дужина мора бити таква да излази са сваке стране 
колског прилаза за 0,50 m, заштитне ПВЦ цеви пречника 110 mm потребно је 
положити на дубини око 0,80 m и цев мора бити затворена са заштитним 
чеповима са оба њена краја; 
- Објекти за смештај телекомуникационих уређаја и опреме за ртб и кдс, као и 
антене и антенски носачи могу се поставити на више објекте; 
 Трасе каблова обележити белегама (видним ознакама). Кабловске ознаке 
постављати у оси трасе изнад кабла, изнад спојнице, изнад тачке укрштања и 
изнад крајева кабловске канализације. 
 Геодетско снимање трасе кабла вршити пре затрпавања рова у року од 24 
часа по завршетку полагања кабла. 
 Прикључење објеката на јавну ТТ и КДС мрежу извести по условима 
надлежног предузећа у складу са важећим законским прописима. 
 
 Гасоводна инфраструктура 

 
 Потребе планираних садржаја у блоковима на предметној локацији 
обезбедиће се прикључењем на постојећу гасоводну мрежу. 

Максималан притисак на прикључном месту је 3,0 bar, а минималан 1,0 
bar. Од прикључног места треба испројектовати и извести разводну гасоводну 
мрежу од тврдог полиетилена. На разводну гасоводну мрежу могу се 
прикључити појединачни потрошачи изградњом гасног прикључка и сопствених 
мерно-регулационих сетова. Гасоводна мрежа се полаже обострано, а где то 
није могуће једнострано. 

Приликом изградње нових гасоводних деоница морају се поштовати 
правила за изградњу термоенергетске инфраструктуре, уз обавезну израду 
Главних пројеката за све објекте термоенергетске инфраструктуре, који морају 
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да буду у складу са техничким нормативима за пројектовање и полагање 
гасовода високог и средњег притиска одређеним Правилником и у складу са 
техничким нормативима за пројектовање и полагање гасовода од 
полиетиленских цеви за радни притисак до 4,0 bar-а. 

Дубина полагања гасовода је од минималних 0,6 m до максималних 1,0 m 
од његове горње ивице. Препоручује се дубина од 0,8 m. Изузетно, дозвољена 
је дубина од 0,5 m код укрштања са другим укопаним инсталацијама или на 
изразито тешком терену, уз примену додатних техничких мера заштите. 

 Дистрибутивни гасовод се полаже у канал, под условом да се канал 
природно проветрава или да се простор око полиетиленске цеви потпуно 
испуни песком, односно да се дистрибутивни гасовод постави у заштитну цев 
која мора да буде одзрачена. 

Распоред секцијских запорних цевних затварача на дистрибутивном 
гасоводу прилагођава се локалним условима и условима несметане 
дистрибуције гаса. Запорни цевни затварачи морају да имају доказ о 
квалитету, односно атестни знак. 

Пре извођења радова на полагању дистрибутивног гасовода одређује се 
радни појас за полагање гасовода у зависности од пречника полиетиленске 
цеви, врсте и величине ископа, као и од врсте механизације. 

При полагању дистрибутивног гасовода предузимају се одговарајуће мере 
заштите постојећих инсталација у радном појасу. 
 Профил рова за полагање дистрибутивног гасовода одређује се према 
пречнику полиетиленске цеви и услова терена. 
 Дно рова мора да буде равно, тако да цев потпуно налегне на дно. За тла 
мале носивости и подводна тла, дистрибутивни гасовод се обезбеђује од 
слегања, односно узгона. 

Локација ровова треба да је у зеленом појасу између тротоара и 
ивичњака улице, тротоара и ригола, тротоара и бетонског канала. На локацији 
где нема зеленог појаса гасовод се води испод уличног тротоара, бетонираних 
платоа и површина или испод уличних канала за одвод атмосферске воде на 
дубини 1,0 m од дна канала или ригола. Изузетно, гасовод се полаже дуж 
трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких и других оштеђења. Трасе 
ровова за полагање гасне инсталације се постављају тако да гасна мрежа 
задовољава минимална прописана одстојања у односу на друге инсталације и 
објекте инфраструктуре дата табелом: 

Минимална дозвољена растојања укрштање (m) паралелно 
вођење (m) 

други гасовод 0,2 0,6 

водовод, канализација, топлодалековод 0,2 0,3 

ниско и високо-напонски електро каблови 0,3 0,6 

телефонски каблови 0,3 0,5 

технолошка канализација 0,2 0,6 
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Минимална дозвољена растојања укрштање (m) паралелно 
вођење (m) 

бетонски шахтови и канали 0,2 0,4 

високо зеленило - 1,5 

темељ грађевинских објеката - 1,0 

бензинске пумпе - 5,0 

жељезничка пруга и индустријски колосек 1,5 5,0 

локални путеви и улице 1,0 0,5 

магистрални и регионални путеви 1,3 1,0 

 
Удаљеност укопаног гасовода средњег притиска од уличне стубне 

електричне  расвете, ваздушне нисконапонске и ТТ мреже мора бити толика да 
не угрожава стабилност стубова, али не мања од 0,5 m слободног размака. 

Ако се гасовод поставља испод саобраћајнице прокопавањем те 
саобраћајнице, полаже се у ров на пешчану постељицу и са двоструком 
антикорозионом изолацијом, према прописима. 

 Укрштање и паралелно вођење са другим инсталацијама се пројектује у 
складу са условима и сагласностима надлежних органа, а на следећи начин: 

• пролаз испод путева и улица се изводи у заштитној челичној цеви уз 
механичко подбушивање на дубини од 1,0 m 

• пролаз испод осталих канала и ригола изводе се у заштитиним цевима 
или без њих, раскопавањем или подбушивањем на дубину 1,0 m од коте дна 
канала. 

 При укрштању гасовода са саобраћаницама, водотоцима и каналима, угао 
заклапања њихових оса мора бити између 600 и 900. За укрштање под мањим 
углом потребна је сагласност надлежног органа. Таква сагласност се не може 
издати за укрштање са железничком пругом. 

 При паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за 
транспорт топлотних флуида, дистрибутивни гасовод се поставља  на растојање 
којим се обезбеђује да температура полиетиленске цеви не буде већа од 200C. 
 Трасе гасовода обележити белегама (видним ознакама). Ознаке за 
гасовод постављати у оси трасе изнад гасовода, изнад спојнице, изнад тачке 
укрштања и изнад крајева гасоводне канализације. 
 Геодетско снимање трасе гасовода вршити пре затрпавања рова у року од 
24 часа по завршетку полагања гасовода. 

Прикључење објеката на гасоводну мрежу извести по условима 
надлежног предузећа у складу са важећим законским прописима. 

 
 
2.2.2.  Правила грађења за површине других функција  
 ( из Генералног плана града Сомбора) 
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  Правила грађење за ове површине ( у зони породичног становања, 
спортско рекреативној и производно, услужно складишној намени) у оквиру 
обухвата плана, дата су Генералним планом града Сомбора: 
„ Индекс или степен изграђености је однос између бруто развијене 
изграђене површине свих надземних етажа и површине парцеле. 
Индекс или степен искоришћености земљишта је однос између бруто 
површине под објектима и површине грађевинске парцеле помножен бројем 
100. 
 
Појмови, односно  поједини  изрази  употребљени у овим правилима,  имају 
следеће значење: 
− подрум (По) подразумева  најнижи  укопани део објекта  испод етаже 

приземља, а чија је минимална дубина  укопавања дефинисана  
максималном котом пода  приземља од 0,90м ; дозвољено је укопавање   
више етажа  уколико  се задовоље сви  геотехнички и хидротехнички услови 
; у подруму није дозвољено становање ; површина подрума се не 
урачунава у индекс изграђености 

− сутерен (Су) подразумева  најнижи  укопани део објекта  испод етаже 
високог приземља, а чија је дубина укопавања  дефинисана висином пода 
приземља од 1,00м-1,50м. У сутерену није дозвољено  становање; површина  
сутерена се урачунава у индекс изграђености 

− приземље (П) подразумева  део објекта  над насипом, подрумом или 
сутереном, чија је кота  пода  издигнута  минимално 0,15м, а максимално 
1,50м од планиране коте заштитног тротоара око објекта (нулта кота 
објекта) 

− спрат (1,2,3,4) подразумева део објекта  над приземљем. 
− поткровље (Пк) подразумева  завршну етажу у објекту над спратом или 

приземљем. Поткровље  може имати надзидак  максимално 1,50м  
(рачунајући  од коте пода поткровне етаже  до тачке прелома кровне  
косине). Мансарда је врста поткровља , без надзидка над ободним 
зидовима објекта, са косим  преломљеним  кровним  равнима (минимални 
нагиб стрмије кровне равни је 60°) 

− таван (Т) подразумева  део објекта  над  завршном етажом ; може имати 
надзидак до 1,20м ; на тавану није дозвољено становање, нити пословни 
простор 

− помоћни објекат подразумева   грађење  допунских , пратећих садржаја  
становања  на грађевинској парцели ( гаража, летња кухиња, шупа за  
огрев, инфраструктурни објекти-(котларнице, трафостанице, бунар), 
магацин хране за сопствене потребе, пољски wc, надстрешнице, санитарни 
пропусник. Помоћни објекат може бити  самосталан, засебан  објекат или  у 
склопу главног објекта. 

− економски објекат јесте  објекат  на парцели породичног  домаћинства, 
који служи обављању  пољопривредне  делатности и то у оквиру економског  
дворишта које је организовано  искључиво  у дубини  грађевинске  парцеле 
и по потреби одвојено оградом од стамбеног дела. Економски објекат може 
бити: 

1. Објекат за држање  стоке,  
2. Објекат за складиштење пољопривредних производа и  
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3. Објекат за смештај пољопривредне механизације. 
 

 Зона породичног становања: блокови 64, 65, 66, 67, 68, 88, 89, 
92, 93, 110 

 
  У односу на величину грађевинске парцеле у оквиру ове зоне може се 
извести условна подела на породично становање градског типа и породично 
становање пољопривредног типа. У блоковима 65 и 66 према ГП обавезна је 
даља урбанистичка разрада. 
 
 Врста и намена објеката 
 
 У оквиру стамбеног објекта породичног типа може се дозволити изградња 
максимално 4 стамбене јединице. 
У оквиру зоне породичног становања, а у зависности од величине парцеле 
може се дозволити изградња следећих објеката: 
 На грађевинској парцели намењеној породичном становању могу се 
градити: 
-главни објекти  ( породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат и 
пословно-стамбени објекат). Објекат може да се гради као слободностојећи, 
двојни објекат, објекат у прекинутом и непрекинутом низу  као и атријуми. 
-пратећи објекат-пословни објекат ( ако је изграђен главни објекат). Објекат 
може да се  гради као слободностојећи, у прекинутом и непрекинутом низу. 
-помоћни објекат ( уз главни или пратећи објекат: гаража, летња кухиња, 
остава, магацин, ограда и евентуално водонепропусна бетонска септичка јама 
као прелазно решење до изградње насељске канализационе мреже). Објекат 
може да се гради као слободностојећи или у низу са другим  објектима. 
На грађевинској парцели дозвољена је изградња једног главног објекта. 
 
 Грађевинска парцела намењена породичном становању 
пољопривредног типа  треба да има стамбени део и економски део парцеле. 
У оквиру стамбеног дела парцеле дозвољена је изградња: 
-главног објекта: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат и 
пословно-стамбени објекат. Објекат може да се гради као слободностојећи и 
објекат у прекинутом низу и непрекинутом низу. 
-пратећег објекта: пословни објекат (ако је изграђен главни објекат). Објекат 
се може градити као слободностојећи, у прекинутом и непрекинутом низу. 
- помоћног објекта- уз главни или пратећи објекат: гаража, летња кухиња,  
остава, магацин, ограда и евентуално водонепропусна бетонска септичка јама 
као прелазно решење до изградње дела насељске канализационе мреже. 
Објекат се може градити као слободностојећи или у низу са другим  објектима. 
 У оквиру економског дела парцеле може се дозволити изградња следећих 
објеката: 
- економског објекта: сточна стаја, ђубриште. Објекат се може градити као 
слободностојећи 
-помоћног објекта: пушница, кош, амбар, надстрешница-гаража за 
пољопривредну механизацију, магацини и сл. Објекат се може градити као 
слободностојећи или у низу са другим  објектима  ако су задовољени  
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противпожарни услови. 
- производног, односно пословног објекта који задовољава услове заштите 
животне средине, одн. који својом функцијом, буком,  гасовима, отпадним 
материјама неће негативно утицати на примарну функцију -становање. Објекат 
се може градити  као слободностојећи, у прекинутом и непрекинутом низу. 
 У зони породичног становања градског типа и у зони становања 
пољопривредног типа у стамбеном делу парцеле, пословне  делатности  које 
се могу дозволити су из области: услужних делатности, трговине на мало и 
угоститељства. 
Производне делатности у зони становања се могу дозволити уз обезбеђивање  
услова заштите животне средине. 
У оквиру економског дела парцеле пословна делатност која се  може дозволити 
поред напред наведених је и трговина на велико, с тим да се обављањем те 
делатности ни на који начин не сме нарушити примарна функција зоне  
становања. 
Изградња економског објекта сточна стаја може се дозволити за максимални 
капацитет објекта, узгој до пет условних грла (где се под условним грлом 
подразумева 500 кг живе ваге) уз задовољавање  и осталих просторних услова 
Генералног плана. 
Објекти  за смештај стоке се граде под следећим условима: 
- условљава се изградња од тврдог материјала, 
- удаљеност од стамбених објеката треба да износи мин. 15 м, 
- да имају изграђене санитарне уређаје за одвођење воде, осоке и свих 
нечистоћа. 
- условљава се изградња ђубришта које мора бити удаљено од стамбених 
објеката и водозахватних бунара минимум 25 м, 
- да су смештени у економског делу парцеле, 
- објекти морају бити снабдевени водом из насељског водовода. 
 За домаћинства која се баве узгојем стоке за тржиште, смештај чврстих и 
течних отпадака одређује се у економском делу дворишта. За део течних 
отпадака предвидети посебне објекте (осочаре) који морају да испуњавају 
следеће услове: 
* осочаре лоцирати са падом низводно од свих производних објеката  у 
економском делу дворишта, 
* осочаре градити од водонепропусног бетона са посебним таложником, 
* на секундарном таложнику оставити могућност прикључка на будућу 
канализациону мрежу, 
*  за пражњење осочара предвидети отвор за пражњење садржаја. 
Постављање стамбених, пословних, помоћних и пољопривредних објеката дуж 
границе са суседом врши се под следећим условима: 
* ако се постављају на  међу (границу) не може се објектом, или делом 
објекта угрозити ваздушни простор суседа преко међе. На зиду који је  на  
међи не могу се постављати отвори према суседној парцели, сем на главном 
стамбеном објекту. 
* ако се објекат не гради на  међи, његова удаљеност од исте мора бити 
мин. 0,50 м. 
* изградња кошева за кукуруз може се изводити на удаљености мин. 2,5 м 
од свих  међа. 
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 Услови за образовање грађевинске парцеле 
 
 Парцела представља основну јединицу  коришћења и организације простора. 
Појављује се као грађевинска парцела у породичном становању и као комплекс 
или део комплекса за одређене активности (вишепородично становање, 
друштвене функције, радне зоне итд.). Величина парцеле и начин њеног 
коришћења утврђује се у зависности од намене и критеријума за поједине 
активности, првенствено регулационим плановима. 
- Препарцелација грађевинског земљишта ради стварања грађевинских 
парцела може се вршити само у границама грађевинског подручја насеља и 
само под условима утврђеним Генералним планом и регулационим планом за 
просторе за које је предвиђено да ће се уређивати и изграђивати према 
регулационом плану, односно урбанистичким пројектом парцелације и 
препарцелације. 
- Изградња  објеката на грађевинском земљишту може се одобрити само ако је 
извршена парцелација земљишта на грађевинске парцеле.  
Условима за препарцелацију грађевинског земљишта утврђује се величина  
парцеле, приступ на јавни пут, регулациона линија и грађевинска линија. 
Парцеле намењене стамбеној изградњи и изградњи пословних објеката треба 
да имају приближно  облик паралелограма и морају да имају приступ јавном 
путу. 

На једној грађевинској  парцели изграђује се само  један стамбени објекат. У 
изузетним случајевима се може дозволити градња два  стамбена објекта под 
следећим условима: 
-растојање између два суседна објекта износи минимум 3 м за  објекте (бочно 
растојање), 
-стамбене објекте поставити тако да у случају поделе парцеле на две нове  
парцеле (једна парцела- један објекат) свака од њих има обезбеђен приступ на 
јавни пут. 
Формирање грађевинских парцела намењених изградњи породичних стамбених 
објеката се врши под следећим условима: 
- Величина парцеле за слободностојеће објекте креће се од минимум 300 м2 
 * за пољопривредна домаћинства- мин 750 м2, 
 * за домаћинства  која се баве робном пољопривредном производњом мин. 
1000 м2,  
 * за двојне објекте мин. је 250 м2, а за објекте у низу мин.површина  парцеле: 
200 м2. 
- Ширина парцеле према улици код  
 * слободностојећих објеката: мин. 10,0 м,  
 * двојних: 9,0 м, а код  
 * објеката у низу минимална ширина је 6,0 м за спратне објекте, а  8,0 м за 
приземне објекте. 
- Минимална удаљеност објеката од суседне парцеле код слободностојећих  
објеката је 0,5 м, 
- Грађевинска парцела мора имати обезбеђен прилаз  на јавну саобраћајницу. 
 У деловима насеља где се не предвиђа детаљнија урбанистичка разрада, 
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препарцелација се може вршити на основу Генералног плана, уз поштовање 
услова за тип изградње и  густину насељености. 
 Регулациона линија у изграђеном делу  насеља се одређује према 
постојећим регулационим и нивелационим решењима. 
 У неизграђеним деловима насеља минимална регулациона ширина улице 
треба да буде 18 м (у изузетним случајевима 14 м). 
 Грађевинска линија у изграђеним деловима насеља одређује се према 
постојећој грађевинској линији. 
 Грађевинска линија у неизграђеним деловима насеља се дефинише 
регулационим планом. 
 
 Положај објеката на парцели 
 
Главни објекат се  мора градити на грађевинској линији која је  удаљена од 
регулационе линије 0.00,  5.00 и 10.00 м. 
 
Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим условима: 
 
* основни габарит главног  слободностојећег објекта може да се дозволи на 
минимално 0,5 м од границе парцеле уз коју се гради објекат, 
* основни габарит главног слободностојећег објекта може да се дозволи на 
минимално 2,5 м од наспрамне бочне границе парцеле , 
* основни габарит  двојног објекта (без испада) може да се дозволи на 
минимално 2,5 м од бочне границе парцеле, 
* основни габарит главног објекта у прекинутом низу од границе парцеле 
на којој се гради је 0.0 м, а од наспрамне бочне границе парцеле је 2.5 м. 
*  основни габарит  главног  објекта у непрекинутом низу  додирује обе 
бочне границе грађевинске парцеле. Обавезна је  изградња наткривеног 
колског пролаза („ајнфорта“)  уколико гаража није на регулацији. 
* помоћни објекат на парцели  може да се гради на удаљености  од 0.00м  
од међа  осим на регулационој линији, уз услов  да се пад кровних равни  
усмери ка предметној парцели и да се  не дозвољава  отварање  прозора  
према суседним парцелама.  
* изузетно на РЛ  може да се гради гаража уколико је она у склопу  
стамбеног објекта. 
Слободностојећи  помоћни објекат  не може  да се постави испред главног 
објекта према РЛ. 
 
 
 Дозвољени индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске 
парцеле 
 
- На грађевинској  парцели градског типа и на стамбеном делу грађевинске 
парцеле пољопривредног типа индекс заузетости је максимално  0.6,  а индекс 
изграђености 1.6, а изузетно на парцелама које се налазе на углу улица индекс 
заузетости је 0.7, а индекс изграђености је 2.0. 
- На грађевинској парцели породичног становања пољопривредног типа у 
економском делу грађевинске парцеле индекс заузетости је максимално 0.4, а 
индекс изграђености максимално 0,7.  
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- Код постојеће  парцелације, ако је грађевинска парцела до 10% мања од 
минималне величине грађевинске парцеле дате Генералним планом изградња 
се може дозволити уз услов да је индекс заузетости грађевинске парцеле 
максимално 0.7, а индекс изграђености максимално 1,0. 
- Код постојеће парцелације, ако је грађевинска парцела већа од максималне 
величине грађевинске парцеле дате у ГП, индекс заузетости и  индекс 
изграђености се рачуна у односу на максималну величину парцеле дату овим 
ГП-ом. 
 
 Дозвољена спратност и висина објеката 
 
- Спратност главног објекта за породични стамбени  објекат, стамбено-
пословни објекат и  пословно-стамбени објекат је од П+1+Пк. Дозвољена је 
изградња подрумске, односно сутеренске етаже, ако не постоје сметње 
хидротехничке и геотехничке природе. Висина главног објекта је максимално 
10,0 м од коте заштитног тротоара објекта до венца, односно мах.  слеме 14,0 
м. Изузетно за парцеле на углу улица дозвољена спратност је до П+2+Пк, а 
висина венца 11,0 м односно слемена 15,0 м. 
- Спратност пратећег објекта- пословног објекта уз главни објекат је 
максимално П+1 (дозвољена је изградња подрумске  етаже ако постоје услови 
за то). Висина објекта је максимално 7,5 м од коте заштитног тротоара објекта 
до венца. 
 
- Помоћни објекат: гаража, летња кухиња, остава, магацин је максималне 
спратности П+О, а максималне висине до 5,0 м од коте заштитног тротоара 
објекта до венца. 
- Помоћни објекат уз економски објекат је максималне спратности П+О, а 
максималне висине до 4,5 м од коте заштитног тротоара. 
- Економски објекат је  максималне спратности П+О, тј. П+Пк ако се  у 
поткровљу предвиђа  складиштење хране за стоку, а максималне висине 4,8 м. 
 
 Међусобна удаљеност објеката 
 
- Међусобна удаљеност слободностојећих главних објеката је мин. 2,5 м 
(основни  габарит са испадом). 
- Удаљеност између главног и пратећег објекта, удаљеност између 
слободностојећег главног и помоћног објекта уз главни објекат не може да буде 
мања од 2,5 м. 
- Пратећи и помоћни објекат на истој парцели могу да се граде на међусобном 
размаку од 0,0 м ако су задовољени санитарни, противпожарни и други 
технички услови. Међусобни размак не може да буде мањи од 4,0 м ако 
пословни објекат има  отворе са те стране. 
- Међусобни размак слободностојећих објеката не може да буде мањи од 
половине висине вишег објекта. 
- Удаљеност сточне стаје од главног  или пратећег објекта не може да буде 
мања од 15,0 м. 
- Удаљеност ђубришта од главног, односно, пратећег објекта не може да буде 
мања од 15,0 м. 
- Ђубриште се гради на минимално 1,0 м од границе суседне парцеле уз услов 
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да се гради ободни зид висине 1,0 м (да не би дошло до расипања) са  
водонепропусном подлогом. 
- Удаљеност слободностојећег помоћног објекта од економског објекта не може 
да буде мања од 6,0 м. 
- Међусобни размак између помоћних објеката уз економске објекте  (на истој 
парцели) може бити 0,0 м, односно минимално половина висине вишег објекта. 
  
 Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској 
парцели 
 
- Пословни објекат на парцели (као други објекат) може да се гради на истој 
грађевинској линији као и главни објекат или повучен за 5,0 м од грађевинске 
линије- ако се грађевинска линија поклапа са регулационом. Уколико се ради о 
пословном  објекту где је потребно обезбедити колски прилаз или улаз са јавне 
површине  или ако се планира коришћење простора испред објекта у пословне 
сврхе објекат мора да буде удаљен минимум 5.0 м од регулационе линије. 
- Помоћни објекат уз главни објекат на парцели  двојног објекта се гради на 
0,0 м од заједничке границе парцеле. 
- Изградњом објекта на парцели не сме се нарушити граница парцеле, а  
одводња атмосферских падавина са кровних површина мора да се реши у 
оквиру парцеле на којој се гради објекат. 
- Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне или комбинација 
зидане и транспарентне ограде, с тим да укупна висина ограде од коте  
тротоара не сме прећи висину од 1,8 м у новим деловима насеља. У блоковима 
који су већим делом изграђени, поштовати наслеђено стање како у погледу 
материјала за изградњу, тако и у погледу висине ограде. 
- Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 м, а код 
комбинације, зидани део ограде може ићи до висине од 0,9 м. 
- Капије на регулационој линији не могу да се отварају на јавну површину. 
- Ограда, стубови ограде и капије морају да буду на грађевинској парцели која 
се ограђује. 
- Власнику грађевинске парцеле припада ограда и  дужност за изградњу ограде 
у следећем редоследу: ограда на уличном фронту, на северно орјентисаној  
бочној међи у продужетку главног објекта и половина дужине ограде на задњој 
међи. Уважава се власништво постојеће ограде.  
- Бочне стране и задња страна  грађевинске парцеле могу се ограђивати живом 
зеленом оградом, транспарентном оградом или зиданом оградом до висине 
максимално 2,00м. 
- Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске 
парцеле- одвајање стамбеног и економског дела парцела, стамбеног односно 
пословног-производног дела парцеле, под условом да висина ограде не буде 
већа од висине  спољне ограде, уз задовољавање  противпожарних услова. 
- Ако се грађевинска парцела у зони становања намењује за чисто пословање 
(производњу), обавезна је израда урбанистичког пројекта,  под условом да 
објекти својом делатношћу не угрожавају животну средину. Услови за изградњу 
објеката  примењују се  по Генералном плану за зону становања. Дозвољени 
индекс заузетости износи максимално 0.7, а индекс изграђености максимално 
2,0 . Грађевинска парцела може да се огради транспарентном оградом до 
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висине максимално 2,0 м. 
 
 Обезбеђивање приступа парцели и за паркирање возила 
 
- За сваку грађевинску парцелу у оквиру зоне становања мора да се обезбеди 
колско-пешачки прилаз ширине 2,5 м. За грађевинску парцелу намењену 
породичном становању пољопривредног типа колско-пешачки прилаз је 
максималне ширине 4,5 м.  
- За паркирање возила за сопствене потребе у оквиру грађевинске парцеле 
мора да се обезбеди паркинг место,  по једном стану једно паркинг место. 
 

Заштита суседних објеката 
 
- Изградња објеката у прекинутом низу се дозвољава под условом да се не 
наруши граница парцеле до које се гради објекат. Стопе темеља не смеју да 
прелазе границу суседне парцеле. 
- Испади на објекту  могу прелазити регулациону линију мах до 1,2 м на делу 
објекта изнад коте +3,о м, рачунајући од коте тотоара. 
- Грађевински елементи на нивоу приземља могу да пређу грађевинску линију 
(рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада) 
и то: 
* транспарентне конзолне надстрешнице у зони приземне етаже за мање од 
2,0 м по целој ширини објекта с висином изнад 2,5 м, 
* конзолне рекламе мање од 1,2 м на висини преко 3,0 м. 
- Грађевински елементи: улазне надстрешнице, балкони, доксати, еркери, без 
стубова, на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију од основног 
габарита објекта до хоризонталне пројекције испада и то: 
* на делу објекта према предњем дворишту за мање од 1,2 м, под условом 
да укупна површина грађевинских елемената не  прелази 50% уличне фасаде 
изнад приземља, 
- Грађевински елементи испод коте тротоара- подрумске етаже, могу да пређу   
регулациону линију рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне 
пројекције испада и то: 
* стопе темеља и подрумски зидови   0,15 м до дубине од 2,6 м испод 
површине тротоара, а испод те дубине  0,5 м, 
* шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара  1,0 м. 
- Отварање отвора на просторијама за становање као и пословним 
просторијама на бочним фасадама може се дозволити ако је међусобни размак 
између објеката (укупно са испадима) једнак или већи од 2,5 м.  Ако је 
међусобни размак објекта од међе од 0,0 м до 2,5 м дозвољено  је отварање 
отвора на просторијама под условом да доња кота на коју се поставља отвор 
буде једнака или више од  1,8 м рачунајући од  коте пода просторије објекта. 
- Изградњом крова не сме да се наруши ваздушни простор суседне парцеле, а 
одводњавање атмосферских падавина са кровних површина мора да се реши у 
оквиру грађевинске парцеле на којој се гради објекат. 
 
 Архитектонско, односно естетско обликовање појединих 
елемената објекта  
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● фасаде објеката могу бити малтерисане, у боји по жељи инвеститора или 
од фасадне опеке 

● обавезна је израда косог крова од материјала који задовољавају 
постојеће стандарде.  Кровни покривач: у зависности од нагиба кровне 
конструкције 

● висина надзитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6 м 
рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне 
висине, а одређује се према конкретном случају. 

- Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама треба 
тежити хармонизацији јединствене визуелне целине у оквиру грађевинске 
парцеле. 
 
 Услови за реконструкцију објеката 
 
Реконструкција постојећих објеката може да се дозволи под следећим 
условима: 

● замена постојећег објекта новим објектом може да се дозволи у оквиру 
услова датих овим Генералним планом, 

● реконструкција постојећих објеката може да се дозволи ако се извођењем 
радова на објекту неће нарушити услови дати  ГП-ом, 

● ако грађевинска парцела својом изграђеношћу не задовољава услове из 
овог ГП-а, реконструкцијом се не може дозволити доградња постојећег 
објекта,  

● адаптација постојећих објеката може да се дозволи у оквиру намена 
датих овим Генералним планом.“ 

 
За парцеле у обухвату овог плана изван регулације, са претежном наменом за 
спорт, рекреацију, као и услужне, складишне и производне делатности услови 
уређења и грађења на парцелама ове намене биће дати планом који ће се 
посебно радити за ове блокове. До примене тог плана важиће услови из 
Генералног плана града Сомбора. 
 
 
2.2.3.  Правила озелењавања површина јавних намена 
 
 Након израде главног пројекта за изградњу саобраћајнице, односно као 
његов саставни део, требао би да се изради пројекат озелењавања и уређења 
зелених површина јавних намена у функцији заштите, побољшања оптичког 
вођења трасе и естетског уређења трасе саобраћајнице, уз уважавање неких 
смерница: 

 дрвореди у функцији заштите од ветра, буке, загађења, формираће 
се обострано уз примарну саобраћајницу, ван зона надвожњака и подвожњака, 
у складу са прописима за саобраћајнице и условима Завода за заштиту природе 
Србије; 

 на раскрсницама је потребно изоставити дрворедне саднице на 
дужини коју захтевају услови прегледности и која обезбеђује сигурно  
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одвијање саобраћаја; 
 предвидети садњу расаднички негованих садница уједначене 

висине, са очуваним терминалним избојком, правилно развијене крошње; при 
избору садног материјала предност дати врстама отпорним на аерозагађење; 

   избегавати  садњу инванзивних врста као што су циганско перје, 
јасенолисни јавор, кисело дрво, багремац, западни копривић, пенсилванијски 
длакави јасен, трновац, жива ограда, петолисни бршљан, касна сремза, јапанска 
фалопа, сибирски брест и багрем; 

 на делу кроз насеље Крпежи водити рачуна о томе да се  остави 
довољна прегледност на колским улазима кућа; 

 у заштити и учвршћивању косина надвожњака и подвожњака 
планира се њихово хумузирање слојем хумуса дебљине око 15 цм и 
затрављивање, односно обрада класичном начином, сетвом или облагање 
косина травнатим бусеном уз примену ниског зеленила ( полегло шибље, 
покривачи тла); 

 поред канала ће се формирати зелени појас, уз садњу високих 
лишћара у комбинацији са партерним зеленилом; 

 у зони кружне раскрснице може се предвидети озелењавање 
централног круга травнатом површином са декоративним елементима партерне 
вегетације појединачне висине до 70 цм, разноликим сезонским цвећем, 
перенама, полеглим шибљем и покривачима тла; 

 није дозвољено у оквиру јавних зелених површина изградња нити 
постављање привремених или сталних објеката; 

 за побољшање оптичког вођења трасе саобраћајнице на месту 
њеног прикључења на планирану обилазницу око Сомбора, поставиће се у 
осовини визуре високо зеленило у виду дрвећа, као благовремени наговештај 
наиласка на трокраку раскрсницу, односно сада оштру кривину удесно. 
 
 
2.2.4.  Заштита природних и непокретних културних добара 
 
 На простору обухвата плана нису евидентирана заштићена природна 
добра, у смислу заштићеног подручја, очуваног дела природе посебних 
вредности и одлика  (предели, пејзажи, биодиверзитет, геодиверзитет) и 
заштићених врста, нити споменици културе. Ипак, на основу Закона о заштити 
животне средине предвиђа се обавеза извођача радова на изградњи планиране 
саобраћајнице да уколико у току радова наиђе на природно добро које је 
геолошко- палеонотолошког или минерално- петрографског порекла ( за које 
се претпоставља да има својство природног споменика), о томе обавести Завод 
за заштиту природе Србије, те да предузме све мере да се природно добро не 
би оштетило до доласка овлашћеног лица.  
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 На регистрованим археолошким локалитетима ( број 450 - халштатско и 
касноантичко- сарматско насеље са мало фрагмената средњовековне 
керамике;  број 453 - хумка – средњовековно насеље са мало фрагмената 
касноантичке – сарматске керамике и број 454 - средњовековно насеље) 
потребно је пре предузимања било каквих земљаних радова тражити посебне 
услове заштите од надлежног Завода за заштиту споменика културе. На овим 
локалитетима извођење грађевинских радова и изградња инфраструктуре 
дозвољено је само уз претходно прибављање појединачних мера заштите и 
обезбеђивање заштитних археолошких ископавања, праћења радова и 
одговарајуће презентације налаза. 
 Мере заштите укључују археолошку контролу приликом земљаних радова 
и ван наведених локација и парцела на којима су евидентирани археолошки 
локалитети, што подразумева благовремено обавештавање надлежног завода 
за заштиту о  планираним радовима. 
 
2.2.5. Заштита животне средине 
 
 Заштита животне средине обухвата мере којима ће се заштити вода, 
ваздух и земљиште од деградације. Изградња и експлоатација објеката може 
да се врши под условом да се не изазове оштећења, загађивање или на други 
начин деградирање животне средине. 

Законом о заштити животне средине ( „ Сл. гласник РС “ бр.135/04, 36/09, 
36/09-др. закон, 72/09- др.закон, 43/11- УС ) дефинисана су основна начела 
заштите животне средине: 

 начело интегралности 
 начело превенције и предострожности 
 начело очувања природних вредности 
 начело одрживог развоја 
 начело одговорности загађивача и његовог правног следбеника 
 начело „ загађивач плаћа“ 
 начело „ корисник плаћа“ 
 начело супсидијарне одговорности  
 начело примене подстицајних мера 
 начело информисања и учешћа јавности 
 начело заштите права на здраву животну средину и приступа 

правосуђу 
  На основу истог закона, чланом 21, дефинисан је принцип интегралне 
заштите: „ Заштита природних вредности остварује се спровођењем мера за 
очување њиховог квалитета, количина и резерви, као и природних процеса, 
односно њихове међузависности и природне равнотеже у целини“. 
 Зато су у смислу чланова 3, 4 и 9 овог Закона, јединице локалне 
самоуправе, правна и физичка лица одговорни за сваку активност којом мењају 
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или могу променити стање и услове у животној средини, односно за 
непредузимање мера заштите животне средине. 
 На основу услова Завода за заштиту природе Србије бр. 03-190 од 
24.03.2010. године утврђено је да се на подручју предвиђеном за обраду 
Планом не налазе заштићена природна добра, нити простори резервисани за 
заштиту.  
 Истим условима дате су смернице у складу са Законом о заштити животне 
средине за очување биодиверзитета на планираном простору:  

o свака активност мора да буде планирана и спроведена на начин 
који проузрокује најмању могућу промену у животној средини, 

o начело предострожности остварује се проценом утицаја на животну 
средину и коришћењем најбољих расположивих и доступних технологија, 
техника и опреме, 

o природне вредности користе се под условима и на начин којима се 
обезбеђује очување вредности геодиверзитета, биодиверзитета, заштићених 
природних добара и предела, па је у складу с тим предвиђена обавеза 
извођача радова ( налазача) да пронађена геолошка и палеонтолошка 
документа ( фосили, минерали, кристали и друго) која би могла да 
представљају  заштићену природну вредност, пријави Министарству у року од 
осам дана од дана проналаска и предузме мере заштите од уништења, 
оштећења или крађе. 
 
 Заштита ваздуха, земљишта и воде од  загађивања у току изградње и 
експлоатације планиране саобраћајнице оствариваће се  на следеће начине: 
 
- управо изградњом примарне градске саобраћајнице  измешта се транзитни 
саобраћај из центра града и   смањује  емисија гасова и прашине,  а тиме и 
загађење 
-  изградњом бициклистичких  стаза повећаће се квалитет живљења и рада 
околног становништва 
- формираће се   линеарни и континуирани систем зелених површина и 
заштитног зеленила, јер оно може знатно да прочисти атмосферу и смањи 
концентрацију штетних гасова у ваздуху. Поред тога што упија велике 
количине угљен диоксида, лишће упија и друге штетне гасове из атмосфере, 
као и прашину, дим и чађ што је разлог постављања засада зеленила- тампон 
зона уз прометне саобраћајнице 
-   извршиће се гасификација насеља, 
-  спречавањем у току саме градње саобраћајнице стварања прашине и 
неконтролисаног разношења грађевинског материјала 
- контролисаним прикупљањем и одвођењем атмосферских вода са свих 
саобраћајних површина у отворене канале и водотоке, уз услов да оне буду 
условно чисте или пречишћене отпадне, које по Уредби о класификацији  вода 
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( „ Сл.гласник СРС“ бр.5/68 ) омогућавају одржавање II класе воде у 
реципијенту и које по Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих 
материја у воде и роковима за њихово достизање ( „ Сл.гласник РС “ бр.67/11 и 
48/12) задовољавају прописане вредности. Концентрације штетних и опасних 
материја у енфлуенту морају да буду у складу са Уредбом о граничним 
вредностима  приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују 
површинске воде и роковима за њихово достизање ( „ Сл.гласник СРС“ бр. 
35/11), односно Правилником о опасним материјама у водама ( „ Сл.гласник 
СРС“ бр. 31/82). 
 
 Заштита од буке и вибрације у току изградње саобраћајнице оствариваће се 
коришћењем машина и технологија које задовољавају стандарде у погледу 
емитовања буке, посебно у насељеном делу трасе  
(  Закон о заштити од буке у животној средини- „ Сл.гласник РС“ бр. 36/09 и 
88/10), као и садњом заштитног зеленила типа дрвећа, као тампон зоне. 
Растиње снижава ниво градске буке и слаби звучна колебања у моменту 
њиховог пролаза кроз гране и лишће. Звук који доспева у круну дрвета, 
доспева у другу средину која поседује већи акустични отпор од ваздуха, одбија 
се и расејава. Лети се бука снижава за 7 – 8 дБ, а зими за 3 – 4 дБ. Смањење 
буке зависи од густине крошње и густине лишћа, положаја засада у односу на 
извор буке и ширине зеленог појаса. Разне врсте дрвећа и жбуња имају 
различиту способност заштите од буке. Најбољи су клен, топола, липа, брест. 
Густи засади боље упијају буку него ретки. Боља својства имају мешовити 
засади који су састављени из комбинације дрвећа и жбуња, нарочито ако је 
добро урађен њихов хоризонтални и вертикални распоред. Зеленило такође 
смањује и брзину ветра за 40-50%, највише од мешовити засад дрвећа, жбуња 
и траве. 
 

2.2.6.  Мере заштите од ратних разарања  

Урбанистичке мере заштите, као мере општег карактера спадају у врло 
значајне припреме које доприносе већем степену заштите грађана и 
материјалних добара у случајевима терористичких и ратних разарања и 
омогућавају истовремено ефикасно деловање на санирању и рехабилитацији 
последица истих. 

За планирану саобраћајницу не постоје посебни услови и захтеви за њено 
прилагођавање потребама ратних разарања или одбране земље, осим обавезе 
да се приликом израде пројектне документације придржава важећих закона за 
ову област: 

• Закoна o oдбрани (" Сл. гласник РС ", бр. 116/07, 88/09, 88/09- др. закон, 
104/09- др. закон); 
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• Закона о ванредним ситуацијама ( „ Сл.гласник РС “ бр.111/09, 92/2011 и 
93/2012) 

• Закoна o планирању и изградњи ( „ Сл.гласник РС “ бр.72/09, 81/09- 
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/2012, 42/2013-УС и 50/2013-УС)  и других 
 

          2.2.7. Мере заштите од елементарних непогода и удеса 

 Под елементарним непогодама подразумевају се све непогоде које настају 
деловањем природних сила: поплаве, клизишта, земљотреси, пожари, олујни 
ветрови, град, снежни наноси, одрони, клизишта и друге појаве које својим 
деловањем могу да угрозе животе становништва и нанесу материјалну штету 
већег обима. Заштита од елементарних непогода регулисана је Законом о 
заштити од елементарних и других већих непогода (сл. Гл. СРС бр. 20/77, 
24/85, 27/85, 6/89 i 52/89 i "Сл.гласник РС" бр. 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - 
др.закон), а  предвиђа превентивне мере за њихово спречавање или 
ублажавање њиховог дејства, као и мере које се предузимају у случају 
непосредне опасности од елементарних непогода, мере заштите када оне 
наступе и мере ублажавања и отклањања непосредних последица насталих 
дејством непогода или удеса. 

 
 
 
 Заштита од удеса 
Удесом се сматра изненадни и неконтролисани догађај или низ догађаја 

који настаје неконтролисаним ослобађањем, изливањем или расипањем 
опасних материја при производњи, промету, употреби, превозу, преради, 
складиштењу, одлагању или дуготрајном неадекватном чувању с тим да се то 
не односи на војна постројења, нуклеарне удесе, генетички модификоване 
организме, транспорт опасних материја цевоводима, укључујући и пумпне 
станице и удесе при истраживању и експлоатацији минералних сировина. 

Заштита од удеса обухвата: планирање, организовање и предузимање 
мера управљања опасним материјама на основу анализе опасности од удеса, уз 
примену одређених законских прописа и правилника приликом израде 
урбанистичке документације и издавања урбанистичко- техничких услова за 
инвестиционе објекте (Важећег сета Закона о заштити животне средине).  

Заштита од техничко-технолошких несрећа уређена је Законом о 
ванредним ситуацијама и то за транспорт опасних материја у друмском, 
железничком, водном и ваздушном саобраћају. Законом су дефинисане опште 
обавезе привредног друштва које обавља активности у којима су присутне 
опасне материје у прописаним количинама, као и надлежности државних 
органа. 
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Заштита од земљотреса 
 Подручје града  Сомбора спада у зону са могућим померањем тла до 7 ° МЦС . 
 Урбанистичке мере заштите односе се   на спровођење  процената  
изграђености,  обезбеђење слободних површина, проходности  комуникација,  
односно на обезбеђење  довољно широких  коридора уличних појасева, уз 
поштовање формуле  d=1,8 x √( h – 1),  где је d-растојање између објеката, а 
h- висина највишег објекта. 

Изградња саобраћајнице и објеката на њој ( подвожњака, надвожњака, 
мостова) треба да буде статички прорачунато на утицаје од земљотреса у 
складу са процењеним ризицима  на ширем подручју са повратним периодима 
од 50 и 100 година, те је неопходно примењивати следеће правилнике 
приликом пројектовања објеката: 
 

1. Правилник о привременим техничким прописима за грађење у 
сеизмичким подручјима (сл.лист СФРЈ 39/87)- не важи за објекте високоградње 

2. Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима (Сл. лист СФРЈ бр. 31/81, 49/82, 29/83, 
52/90) 

3. Правилник о техничким нормативима за санацију, ојачање и 
реконструкцију објеката високоградње оштећених земљотресом и за 
реконстукцију и ревитализацију објеката високоградње( Сл. лист СФРЈ 52/85) 

4. Правилник о техничким нормативима за пројектовање и прорачун 
инжењерских објеката у сеизмичким подручјима(1986) нацрт.     

  Заштита од ветрова 
 Подручје града Сомбора је угрожено од јаких,  некада и олујних ветрова 
и подложно утицају ваздушних  струјања и то знатно, 883‰, док тишине чине 
свега 117‰. По учесталости се издвајају северозападни (176‰) и северни 
(173‰) ветрови,  а  најређи су јужни (70‰) и југозападни  (75‰) ветрови. 
Јачина ветрова   је такође  различита и то од по 22 м/сек (јужни и 
североисточни) до 3 м/сек (северозападни ветрови). 
 Предвиђене мере заштите од олујних ветрова  огледају се у поштовању    
урбанистичко-техничких мера  при лоцирању објеката-  дужом страном  у 
односу на  правац дувања  преовладавајућих ветрова, уз  формирање  
заштитног зеленог појаса  одређене  ширине  и густине као и врсте дрвећа. 

 
Заштита од пожара 
Пожари у зони саобраћајнице могу да настану из више разлога: услед 

саобраћајног удеса, рушењем околних објеката oд ветра и земљотреса, 
људском непажњом и на друге начине. Зато се предузимају мере заштите од 
пожара, у смислу проходности саобраћајница, њихове ширине и распореда, уз 
обезбеђење мера заштите од пожара у складу са законском регулативом: 



Странa  502                                Службени лист Града Сомбора                          Број 9 - 12.06.2014. 
 

 
 

• Законом о заштити од пожара ( „ Сл. гласник РС “ бр. 111/09) 
• Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, 

окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта 
повећаног ризика од пожара ( „ Сл.лист СФРЈ“ бр. 8/95) и другима. 

 
 
 2.2.8. Услови спровођења плана  
 

После процеса усвајања Плана у Скупштини Града Сомбора, по поступку 
који је прописан Законом о планирању и изградњи, предметни План детаљне 
регулације ће бити примењиван кроз поступак: 

-регулисања имовинско-правних односа и обезбеђивања одговарајуће 
накнаде- откупа земљишта и објеката; 

-парцелације и препарцелације у сврху издвајања градског грађевинског 
земљишта намењеног за јавне намене – саобраћајнице, према границама из 
овог Плана ( израда Пројеката парцелације и препарцелације са Пројектом 
геодетског обележавања); 

-израде пројектно-техничке документације за објекте саобраћајне и 
комуналне инфраструктуре у циљу уређења и опремања јавних површина, уз 
примењивање услова из овог плана и исходовање услова за пројектно- 
техничку документацију од надлежних јавних предузећа, институција и органа 
локалне самоуправе. 
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Издавач: Скупштина града Сомбора 

- главни и одговорни уредник Вера Баљак - телефон 025/468-117 - 
- цена појединачног примерка је 450,00 динара, а уплаћује се на жиро-рачун број  

840-25640-32 који се води код Управе за јавна плаћања – Организациона јединица Сомбор, 
- штампа Скупштина града Сомбора, Трг цара Уроша 1 – тираж 100 примерака - 
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